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 4یهما اسد

 دانشگاه الزهرا ی،شناسزبان یدکتر یدانشجو

 1عباسی آزیتا

 دانشگاه الزهرا ی،شناسگروه زبان یاراستاد

 2کیونانی حسینی نینا

 دانشگاه الزهرا ی،شناسارشد زبان یکارشناس ۀآموختدانش

 یدهچک

کاور اشت ینگرنام ۀیپردازد. نظریاشتکاور م ینگرنام ۀیدر چارچوب نظر یسازنظام واژه معرفیمقاله به  ینا
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 مهمقدّ -3

 بودهن توجه قابل چندان نگرینام یدد ۀزاوی از و شناختی رویکرد با سازیواژه نظام بررسی

. است گذاریو آن هم نام است نهفته واقعیت یک 5نگرینام هاییهنظر ۀهم دلِ در. است

 آن ایبر نامی یافتن دنبال به شوندمی روبرو جدید مفهوم یک با زبان کاربران که هنگامی

 نای در .کنندیم یلمفهوم را در ذهن تحل ۀبرجست هایجنبه آنها روی، این از. هستند مفهوم

 ایهتداعی تا بردمی بهره ساختاری امکانات از هم و شناختی امکانات از هم زبان، کاربر زمان،

 ۀاژو از یا نو، هاییدهکند. کاربر زبان هنگام مواجهه با پد ینیآن مفهوم را ع ۀدربار خود ذهنی

 .ازدسیم یدجد ۀواژ یک یا و کندمی قرض دیگر زبانی از یا کندیموجود در زبان استفاده م

 ۀشاخ یک( به عنوان 1310) 1مارچاند هایتالشبا  یسیانگل شناسیزبان در سازیواژه نظام    

 8یزمانند ل کسانیدر آثار  سازی(. پس از آن نظام واژه51 :1001، 7گرزگا)مطرح شد  یدجد

 19ن(، هانس1381)  11ی(، کاستوفسک1381)  11یبر(، ل1379)  10ه(، هل1379)  3(، آدامز1310)

( 1001) گاگرز ۀید. به عقیافت( گسترش 1331)  15( و اندرسون1389)  14(، بوئر1138)

 واملع بهو  اندساخته معطوف تحلیلی هایجنبه بر را کیدشانتأ تنها شدهیاد آثار جملگی

 17( و جکندوف1371) 11آرونوف مانند زایشی شناسانزبان آثار در حتیو  اندنپرداخته شناختی

 به نگرانهامن و شناختی نگاه. است شده انگاشته نادیده وبیشکم فرازبانی مفاهیم نیز( 1375)

 آثار در و شودی( آغاز م1337) 13بالنک و (1338) 18اشتکاور هایپژوهش با سازیواژه نظام

  .یابدیادامه م ییراتیبا تغ یز( ن1001) 11( و کخ1338) 11و ورسپور 10دیرون

                                                           
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 
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 سییازیواژه نظام بررسییی به نگرینام چوبچار اتخاذ با خود پژوهش در (1337) بالنک    

 فمختل عناصییر به را مفهوم یک زبان کاربر ابتدا ،بالنک شییناختی رویکرد در. پردازدمی

 عمل ازیسواژه یبرا ییمعنا ۀپای یک عنوان به مفهومی عنصر ترینبرجسیته و کندمی تجزیه

 دهدمی قرار مدنظر را وندافزایی و ترکیب تبدیل، فرایند بالنک ،نگرینام ۀنظری در. کندمی

 سازیکوتاه و سازیادغام، سرواژه یندهایاز فرا یخود نام ۀنظری در اشیتکاور مانند نیز او اما

و  15پیوستگی ،14تشابه ،19تقابل اصیل چهار اسیا  بر سیازیبالنک، واژه ۀنظری در. بردنمی

 .گیردیصورت م 11یتنسب

 سازیواژه نظام به نسیبت را جدیدی هایجنبه خود کتاب در( 1338و ورسیپور ) دیرون    

 دنظرم را سییازیکوتاه و تبدیل اشییتقا ، ترکیب، فرایندهای خود کتاب در آنها. دهندمی ارائه

 اهانسان فرهنگی دانش با مرتبط فرایندی را ترکیب( 1338) ورسیپور و دیرون. دهندمی قرار

 .دانندمی مجاز و استعاره با مرتبط را  اشتقا آنها ین،. همچندانندمی

. ددهمی ارائه ییابواژه یندهایفرا یبرا مندنظام ایشبکه خود وهشپژ در نیز( 1001) کخ    

 .است شده تنظیم استعاری تشابه و پیوستگی ،17سانیهم روابط اسا  بر شبکه این

 گرفته قرار یکانون بررس یزمقاله ن یندر ا که سازیواژه نظام به نسبت نگرینام ۀنظری دیگر    

 یسازواژه یهایهبا نگاه به نظر یدگوی( م15: 1001اشتکاور )اشتکاور ارائه شده است.  توسط

و  یمرسیم یزیانگشگفت ۀبه نکت ،اندتاکنون غالب بوده 1310( که از سال 18ی)صرف اشتقاق

را به  یجوامع زبان یگذارمنا یهاوجود دارد که خواسته یایهاست که به ندرت نظر ینآن ا

ون  ۀیدعق با یدگوی( مa1005 :53) یگرید یدر جا یوحرکت خود قرار دهد.  یمبناعنوان 

ن بدا ،موافق است “جدا باشد یدتواند از تولیدرک نم” که معتقد است( 191: 1381) 13ینتل

د. از ردازدرک بپ قابل یهایرهزنج یداست که تنها به تول یدیتول یمعنا که درک مستلزم نظام

آنها از  یو معنا یرندگیشکل م ینگرطبق مدل نام ،یدجد 90گذارنام یواحدها ی،رو ینا
                                                           
23. contrast 

24. similarity 

25. contiguity 

26. partiality 

27. identity 

28. derivational morphology 

29. T. van Lint 

30. naming unit 
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انند م اشتکاور ینگرنام ۀیشود. نظریم یافتدر واژه، درک به مربوط ذهنی هاییندافر یقطر

 این. است یسازواژه در مورد یشناخت یایهنظر ، 91تیو صرف شناخ 91محورصرف ساخت

و  (1318، 1311، 1311) 99یلدوکول ینگرساختار نام ۀیدگرفته از االهام خاص، طور به نظریه

است. ( 1383ران )( و هورکی و دیگ1389) 94یهورک یزبان ۀنشان یمدل چندسطح ینهمچن

داند. او یم یشیزا یکردرو ییهاییبه نارسا یرا واکنش یهنظر ین( اb1005: 53اشتکاور )

 ،یزبان ۀو جامع یفرازبان یهایتنکردن به واقع محض، توجه ییگراهمچون صورت یاردمو

 یبترک ندیافر یانم یقطع یزو تالش ناموفق در تما یو صرف ینحو یهایلج متفاوت تحلینتا

داند. اشتکاور یها میینارسا ینا ۀرا از جمل یبندوکس قالبداپار ینو همچن ییو وندافزا

(a1005 :15نظر )فاده با است یسازواژه یندهایافر ۀهم یفتوص یبه سو یرا تالش ینگرنام ۀی

 ای محورساخت صرف مانند دیگر هاییهبر خالف نظر یهنظر یندر ا. داندمی سازوکار یکاز 

نگاشته ا یکی یرهو غ یل، تبداشتقا  یب،مانند ترک یسازواژه یندهایافر ۀهم ،شناختی صرف

، 1331،1337اشتکاور ) ۀیدبه عقشود. یاز آنها برده نم ینام یسنت ۀیوبه ش یگرشوند و البته دیم

1001 ،b1005 )که شیئی) یفرازبان یتواقع یانم یسازواژه ۀیسوسه یهابر جنبه یهنظر ینا

 یقطر ینکند تا از ایم یدتأک یساز( و واژه95)مبدع یزبان ۀشود(، جامع یگذاراست نامقرار 

اشتکاور  دیتأک ینو البته هم بگذاردمبدع در خلق واژه صحه  یشناخت یتبر نقش فعال و ظرف

. است سازیواژه هاییهنظر یربا سا یهنظر ینبارز ا یزوجه تما یزبان ۀبر نقش فعال جامع

ه نسبت ب یو مفهوم یشناخت یهاجنبه ی،نگرامن ۀینظر درمعتقد است ( 948: 1003) گرزگا

 نیز شناختی صرف و محورساخت صرف در امر همین دارند. یترنقش مهم یصور یهاجنبه

ه صورت و معنا با توجه ب یونداشتکاور، پ ۀیمانند نظر یزن یهدو نظر یندر ا .شودمی مشاهده

 اسا  بر هاواژه محور،ساخت صرف در. است مدنظر انتزاعی الگوهای و شناختی یندهایافر

 یناشتکاور هم ۀنظری در. گیرندمی شکل ،هستند هاوارهطرح همان که انتزاعی الگوی یک

 با( 1011)  91نیز هماوند یصرف شناختو در  دوشمی ارائه مفهومی سطح ذیل مبحث

                                                           
31. construction morphology 

32. cognitive morphology 

33. M. Dokulil 

34. J. Horecky  

35. coiner 

36. Z. Hamavand 
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. ندکیم یانب را یندهافرا ینا 93سازیو مفهوم 98بندیحوزه ،97بندیمقوله چون تیااصطالح

 سطح رد معنایی هاینخستی مبحث طرح شودیاشتکاور مطرح م ۀنظری در که مباحثی از یکی

( 1004) یبرل 40یواژگان-ییبازنمود معنا ۀنظری با مقایسه قابل نظریه از وجه این. است مفهومی

 نمیا عمده تمایز وجه یک اما است یکسان نظریه دو هر مدنظر هایمؤلفه یاست؛ اگرچه برخ

 تناظر معنایی هایمؤلفه و نحوی هایمقوله میان( 1004) یبرل ۀنظری دردارد.  دوجو نظریه دو

متناظر  ییمعنا ۀاسم از مقول ینحو ۀمقول یبرا یبر،ل ۀنظری در مثالً. دارد وجود

 41یتوضع ییمعنا ۀفعل از مقول ینحو ۀمقول یبرا یا ،شودیاستفاده م  41/ماده/جوهریزچ

 داده حتوضی بعدی هایبخش در کهگونه  هماناشتکاور،  ۀنظری در کهیدرحال شود؛یاستفاده م

 .ندارد وجود تطابقی چنین شود،می

 ایرابطه( 1339) 44هله و مارانتز 49توزیعیِ صرف خالف بر اشیتکاور، نگرینام ۀنظری در    

 در نحو و صرف گویندمی( 1339) مارانتز و هلهوجود ندارد.  یسازنحو و واژه یانم یممستق

 در اًمسییتقیم ینحو هایمشییخصییه که طوری به هسییتند یکدیگر با مسییتقیم ارتباط و تعامل

 دانند؛می نحوی فرایندی را سییازیواژه مارانتز و هله واقع، در. شییوندمی محقق صییرف

ه دهد کینشان م یسازبخش نحو و واژه ییاصل جدا اشیتکاور نگرینام ۀنظری در درحالیکه

 رویکردوجود،  ین. با اشییوندینم یدتول ینحو یندهایافر کمک به ید،گذار جدنام یواحدها

. تاس تکواژبنیاد رویکردی محورسیاخت صیرف برخالف و توزیعی صیرف مانند اشیتکاور

 ۀمثاب به را تکواژ( و آرونوف 1007) بوی برخالف و( 1339) مارانتز و هله مانند نیز اشتکاور

خود مدنظر قرار  ۀیژو یسییطح صییورت و سییطح معنا یدارا یِدوسییطح ۀنشییان ینکوچکتر

 د.دهیم

 اتخاذ با اشتکاور نگرینام ۀنظری که موضوع این به عنایت با و ذکرشده مباحث به توجه با    

 یبررس یزبان ۀجامع یازهایو ن یفرازبان یهایترا با توجه به واقع یسازواژه شناختی، رویکرد
                                                           
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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 یسازواژهظام ن توصیفبه  یهنظر ینا یبه مبان تکیهتا با  شودیجستار تالش م یندر اکند، یم

 یواژگان واحدهای از هایینمونه ،موضوع شدن ترروشن منظور به ستارا این در. شود پرداخته

 .شودمی هئارا نیز فارسی زبان
 

 مستقل یبه عنوان بخش یسازواژه نظام -4

 هئارا (1) شمارۀ در شکل یاوارهبه صورت طرح گریننام ۀینظر ۀانگار در یسیازبخش واژه

 شده است.

 
 

 (b4005 :93، ها )اشتکاور بخش یرسا و ارتباط آن با یسازبخش واژه ةوار. طرح(3) شمارة شکل

دهد. در یها را نشان میربخشمجزا و ز یهابخش یانمهم م یهایوستگیپهمواره بهطرح ینا

 یو از سو ی،و بخش واژگان یسازبخش واژه یانم یممستق ۀسیو، رابط یکواره، از طرح ینا
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شییود. هر یاهده ممشیی یزبان ۀجامع یگذارنام یازهایو ن یفرازبان یتواقع یانم ۀرابط یگر،د

 کینام به  یک یاِعطا یدر راستا یزبان ۀجامع یکخاص  یازهایبه ن یپاسخ ،گذارنام یندافر

ند. در اشده یوستهپهمبه یهدو سطح به صورت دوسو یناسیت. واضح است ا یفرازبان یءشی

به  رایز ؛یسییتمطلق ن یمفهوم یزبان ۀگفت که منظور از جامع یدبا یزبان ۀمورد عبارت جامع

مراد  ،دهد. در واقعیپاسخ م یزبان ۀکل جامع یگذارنام یازهایبه ن یسیازواژه ینداندرت فر

 یفرازبان ۀیدپد یا یءبا ش یماست که به صورت مستق یتعداد محدود کاربران ی،زبان ۀاز جامع

 طور عدمینهم و یساخته شود امکان گستردگ یدگذار جدکه واحد نام یدر ارتباطند. هنگام

 یگزینجا یهنظر یناسیییت که در ا یاصیییطالح ،گذارنام آن وجود دارد. واحد یگسیییتردگ

اشتکاور  ۀیدبه عق یراز ؛اسیتشیده  یو واحد واژگان 45واژهمانند واژه، قامو  یاصیطالحات

(b1005 :18ا )اند.گرفته یثباتیمتعدد و ب یمعان ی،شناسها در آثار زبانواژه ین 

 ،یبشر زبان یچه ،است. در واقع یشناختزبان یفمستقل در توص یبخش ،یسازبخش واژه    

اشته باشد را د ینا ییتوانا یدبا یباشد، بلکه هر زبان یاو پا یستاا یشههم یوجود ندارد که برا

جامعه  یزبان یازهایبرخورد کند و ن ،هستند ییرکه مدام در حال تغ یفرازبان یهایتکه با واقع

 ی،رو ینکند. از ا یگذاررا نام یدجد یایها و اشیدهپد یدبا یزبان هر ینرا برآورده کند. بنابرا

 یکبه عنوان  ینگرنام ۀیدر نظردارد که  یامستقل و زا یسازبه بخش واژه یازن یهر زبان

 .یردگیمدنظر قرار م یجهان

 در ارتباط است و از بخش یبا بخش واژگان یسازبخش واژهاشتکاور،  نگرینام ۀنظری در    

دو بخش مستقل  ینوجود ندارد. ا یسازنحو و واژه یانم یممستق یارابطه جدا است و ینحو

بخش  و یسازتعامل بخش واژه اشتکاور، ۀنظری دربا هم در ارتباطند.  یبخش واژگان یقاز طر

  ینداسازد و نه برعکس. فریجمله در نحو فراهم م نساخت یبرا را مواد الزم یواژگان

واحد  ی،ازسواژه یاصل ۀیپا ین،است. بنابرا یدننام یندابلکه فر یستاظهار ن یندافر ی،سازواژه

 است. گذارنام

 یسازواژه ینقوان یمندو قاعده یاییزا -1

هستندو به  ینگرنام ۀینظر ۀیطکه در ح گذارنام یواحدها ۀهم( معتقد است 1338اشتکاور )

مند و قاعده یازا یسییازقرار دارند توسییط قواعد واژه یسییازبخش واژه ۀوارطرحدر  یعبارت

                                                           
45. lexeme 
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 ینیبیشپ قابل یسازواژه ۀقاعد یکبرونداد  ین،(. بنابرا41یسازشیوند )انواع واژهیسیاخته م

د به شییویم یدتول یسییازوسییط قواعد واژهکه ت یدجد گذار. افزون بر آن، هر واحد ناماسییت

 یسازامکان ساده یهنظر ینا( 10: 1001اشتکاور ) ۀیدبه عقشود. یفرسیتاده م یبخش واژگان

در بخش  یقاعدگیگونه ب هر یراز ؛سییازدیرا فراهم م یسییازکردن بخش واژه مندو قاعده

. یردگیصیییورت م 48یصیییور یهایلو تعید 47ییمعنیا یریگشیییکیل یقو از طر یواژگیان

 یتردگگسییی یی،معنا ییرتغ یعنیاند، ییمعنا یریگشیییکل یاتعمل یرتأث ها تحتیقیاعدگیب

قواعد  یاییزابا  یز( ن119: 1311) یلدوکول .یرهاستعاره، مجاز و غ یی،معنا یصتخصی یی،معنا

 یو نحو ینسیبت به قواعد صرف یسیازقواعد واژه موافق اسیت و معتقد اسیت یسیازواژه

 .(11: 1001)به نقل از اشتکاور،  ندارند یکمتر یییازا
 

 یادبنواژگان ةینظر -2

 گذارنام یمعتقد است همه واحدها داند ویم یادبنخود را واژگان ۀینظر (1001) اشتکاور

وند شیساخته م یبخش واژگان یااسا  مواد موجود در نظام زبان و مشخصاً واژگان  رب یدجد

شود. افزون بر ینم یسازبه عنوان منابع ممکن واژه ینحو یساختارهااز  یااستفاده یچو ه

شود و تکواژ یکوچکتر از تکواژ ساخته نم یاز واحدها یگذارواحد نام یچگفت ه یدآن، با

طح س سطح صورت و یدارا یِطحدوس ۀنشان یناش به عنوان کوچکتریسنت یفبا همان تعر

 با توجه به .یستفهرست ن یکتنها  ،بخش واژگان .یردگیمدنظر قرار م خود ۀیژو یمعنا

 آن از یاستفاده نکند و به جادهد از فهرست یم یحترج یاشتکاور، و یادبنیغگانص ۀینظر

انگر روابط نش شود ویم یم( تقسیغگان)ص یربخشز ینبخش به چند یناستفاده کند. ا 43بخش

سط که تو یایچیدهپ گذارواحد نام یناست. همچن ینحو-یو واژ یواژگان یی،معنا ۀیچندال

 یواج یهاو مشخصه یمفهوم یی،شود، ساختار معنایمند ابداع مو قاعده یازا یسازقواعد واژه

اختار درون س یعتاًطب یزها نیقاعدگیخود به همراه دارد. ب از متعلقاتِ یبه عنوان قسمت یزرا ن

شود. یمنعکس م دارد، ییرپذیرتغ یتیگذار که ماهواحد نام خود دلِ و در  یواژگان یغگانیص

                                                           
46. word formation types 
47. semantic formation 

48. formal modification 

49. component 
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گذار که به طور نام یواحدها ۀ، هم50یرناپذیهتجز یهادواح ۀهم یدر بخش واژگان ینبنابرا

ها واژهوامطور ینمند و همیرقاعدهغ ۀشدساخته یواحدها ۀاند، هممند ساخته شدهو قاعده یازا

 دارند. هستند قرار یگروه یهاو واژه یازا یوندها ۀکه شامل هم ییفهرست مجزا ۀبه عالو

 یسازکه محصول قواعد واژهد منقاعده گذارنام یبخش واژگان هم واحدها در ی،رو یناز ا

 یلتشک یگذارنام یاگرچه بخش اعظم واژگان را واحدها ها؛قاعدهیهستند وجود دارد و هم ب

قواعد ( معتقد است 1334) اشتکاوراند. مند ساخته شدهو قاعده یادهند که به صورت زایم

 کنند.ینم یدقاعده تولیب ۀکنند هرگز واژیرا برطرف م یدجد یگذارنام یازهایکه ن یسازواژه

 یسازواژهنظام  ةدربار ینگرمدل نامچارچوب  -5

هفت  یدارااشتکاور  ینگرنام ۀیدر نظر یسازدهد که مدل واژهینشان م (1) شمارۀ شکل

 -5 ییسطح معنا -4 یسطح مفهوم -9 یفرازبان یتواقع -1 یزبان ۀجامع -1 :سطح است

 یحتوض یشپ یهادو سطح اول در بخش. یسطح واج -7 51یریگسطح نام -1 ینگرسطح نام

 .یمپردازیم یماندهپنج بخش باق یحن به توضیابراداده شد بن

تار سپس وارد ساخ شود،یآغاز م یاز ساختار مفهوم یچیدهپ ۀواژ یدتول ی،نگرنام ۀیدر نظر    

اختار موجود در س ییِمعنا یهاینخست یوندپ یقاز طر یگاه به لحاظ تکواژشود و آنیم ییمعنا

 .یابدیم یوندمدنظر پ ییمعنا یبا تکواژها ،ینگرنام

 یطح مفهومس -5-3

بر بازتاب و پردازش آن در خودآگاه انسان است.  یمبتنها یدهپد یگذارگونه عمل نام هر

 ،ودش یگذارکه قرار است نام یااز اش یاطبقه یا یءاست که در آن ش یطحس یسطح مفهوم

ینتسب مم یاءاز اش یاشود بلکه به طبقهیاطال  نم یءش یکنام تنها به  یراشود؛ زیم یلتحل

 یهامشخصه ی،ساززاعو انت یمتعم یندهایابر اسا  فر ی،شود. در واقع در سطح مفهوم

 ی،هوممف حسط در. یدآیبه دست م یمنطق یهامحمول ۀبه واسط یاءاز اش یاطبقه یانمونهیشپ

  ی،نگرنام ۀیدر نظر دهند.یرا شکل م یمنطق یفط ی،منطق یهااز محمول یامجموعه

                                                           
50. monemes 

51. onomatological level 
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  ین. ا55یفیتک، 54یطشرا ، 59کنش، 51یزچعبارتند از:  یواژگان یهامقوله یهاوارهطرح

 ۀهم بر یاتبمربه صورت سلسلههستند و  یواژگان مقوالت ینترنشانگر عمده ،هاوارهطرح

 تیفیک یاشود و هم اسم  یانتواند هم توسط فعل بیاند. مثالً کنش مانواع مقوالت گسترده

در ارتباط با  یمقوالت مفهوم ینشود و هم صفت. اگرچه، ا یانتواند هم توسط اسم بیم

، مکان یر،پذعامل، ابزار، کنش مانند( ... ها وتتا، موضوع یها)نقش یمنطق-ییمقوالت معنا

 یور شناختستدبرخالف  یبا طبقات واژگان یمقوالت مفهوم ینارتباط ا اماهستند و علت  یرمس

ساختار ه به ارتباط بست ینا یگر،. به عبارت ددارد بستگی یمنطق یفاست و به ط یرمستقیمغ

انتخاب  خاص تکواژ یک که معنا بدان است، 51صورت به معنا یو اصل ِاعطا یژهو ینگرنام

 ۀیذکر است که در نظر یانشا .بخورد یوندپ ینگرساختار نام یِوممفه 57یشود تا با معنانمایم

  ۀظرین در بنابراین،هستند.  یکسان ینوندها با تکواژ واژگا یعیصرف توز مانند ینگرنام

 باشند. ینند نشانگر مقوالت مفهومتوایم نیز وندها نگری،نام
 

 ییسطح معنا -5-4

به  ییکند. سطح معنایو مسیتقل از زبان عمل م یسیتن یزبان ۀاز نشیان یبخشی یمنطق یفط

 یبانز ۀنشییان ییمعنا شییده را با سییطحیفتعر یِمنطق یفط ی،زبان ۀنشییان ییعنوان منظر معنا

 کند.یمنطبق م یدجد
 

 ینگرسطح نام -5-1

وان شود و به عنیم یبندطبقه ینیمع یمفهوم یهاشود به گروه یگذارنام یدکه با یایدهپد 

 53عالمت یکبا  یدهپد ینگروه، ا ینا یهایتکند. سپس درون محدودیعمل م ینگرنام 58ۀیپا

که  دکنیعمل م ینگرنام ۀیاز معنانماها به عنوان پا یکیسطح  یندر ا شود.یم ینمع ینگرنام

                                                           
52. Substance 
53. action 
54. circumstance 
55. quality 
56. Form-to-Meaning-Assignment Principle 
57. seme 
58. base 
59. mark 
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 معنانماها به عنوان یناز ا یکیگاه آن .متعلق به آن است یاکند که اشیداللت م یابه طبقه

 است که داللت بر طبقه، جنس یعنصر یهپارا مشخص سازد.  یهشود تا پایعالمت انتخاب م

 10کنندهینمع ۀعالمت خود شامل دو سازمتعلق به آن است.  یدهپد یا یءکه شدارد  یاگونه و

 وجود  را به  11ینگرعالمت، ساختار نام ۀدو ساز یانم ییمعنا ۀاست. رابط  11شدهینو مع

 ۀیاست؛ پا یاصل ۀساز سه شامل( یمنطق-یی)معنا ینگرساختار نام یطور کلبه  آورد.یم

مطابقت دارد  یچیدهپ ۀواژ ۀهست با ینگرنام ۀیشده. پاینمع ۀکننده و سازینمع ۀساز ی،نگرنام

 را دارد. /حالت(یندا)کنش/فر کنشغالباً همان مفهوم  ینگرعالمت نام ۀشدینمع ۀو ساز

 است. یگذارعمل نام یبرا یمفهوم-ییمعنا ییمبنا ینگرساختار نام

 یریگسطح نام -5-2

شود. یم انیب یبه صورت زبان ینگرساختار نام، صورت به معنا یسطح، طبق اصل اِعطا یندر ا

 یاتعمل ینشود. ای)معنانماها( تکواژ اِعطا م ینگرساختار نام منفردِ یهامعنا که به سازه بدان

 است. یرنگمربوطه در ساختار نام ینماتکواژ بالقوه با معنا یک ییمنظر معنا یوندبر اسا  پ

 یاد 19معنا و صورت پیوند عنوان با شناختی صرف و محورسطح در صرف ساخت یناز ا

 .شودیم

 یسطح واج -5-5

خود  یژهو ۀیتک یو الگو یمایدپیرا م یشناختمرتبط واجمراحل  گذارسطح، واحد نام یندر ا

 مدل در سازیواژه یندافر یانیبه عنوان سطح پا یسطح واج که است ذکر شایان .یردگیرا م

 ایفراینده زیرا شودنمی سطح این جزئیات وارد نظریه این اما گیردمی قرار مدنظر نگرینام

 کل ورط سطح به ینا ی،رو ینزبان است. از ا ۀویژ واجی قواعد با مرتبط سطح این به مربوط

و از  است ویژهزبان آن عملکرد اما گیردمی قرار مدنظر گانههفت هایسطح از یکی عنوان به

 متفاوت است. یگربه زبان د یزبان

                                                           
60. determining 

61. determined 

62. onomasiological structure 

63. pairing of form and meaning 
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 یفتوص یرا برا یواحد ی( مبنا1001 و 1338، اشتکاور) یسازواژه ینگرناممدل     

را به عنوان  یزبان ۀجامع یازهایمحور که نمدل شناخت ینادهد. یم هئارا یسازواژه یندهایافر

اسا  که کدام  ینانواع بر ا یناست. ا لئقا 14ینگردهد به پنج نوع نامیآغاز خود قرارم ۀنقط

 یبندطبقه ،اندابراز شده یریگدر سطح نام یشناختبه صورت زبان ینگرساختار نام یهاسازه

روند و یبه کار م یدجد ۀیچیدپ یهادر ساخت واژه یسازانواع واژه ینکدام از ا اند. هرشده

ع انوا ای گر خوشهنشان ینو بنابرا یرندگیه قرار ممشاب یمفهوم ۀمقول یامقوله و  یک ۀیطدر ح

 %100اش یژهو یمفهوم ۀمقول با توجه به یسازع واژهانواهستند. هر خوشه از  15یسازواژه

به ها محاسخوشه ۀیطو در ح یصورت درون به باید انواع از کدام هر زایایی بنابراین. یاستزا

صورت دوجانبه  کنند و بهی، بلکه با هم رقابت مکنندیرا منع نم یکدیگرانواع  ینشود. ا

 پردازند. انتخابیم یزبان ۀجامع یازهایخود به رفع ن یتفعال ۀو در محدود یگرندمکمل همد

( و عوامل ... ها،یتمحدود یایی،)زا یشناختمل زبانعوا یرتأثتحت یسازهر کدام از انواع واژه

. است( شینیپ یشناختزبان یهاتجربه یرتأث ی،اجتماع ۀحرفه، طبق یل،)تحص یشناختجامعه

دانند، یمکمتر  مندیقاعده و کمتر زایایی با ییندارا فر یسازکه واژه یگرد یهانظریه برخالف

 ب(است و  %100 یسازواژه انواع ۀخوش یاییزا الف(( معتقد است که 11: 1001اشتکاور )

 مندند.و قاعده یازا یسازشده در بخش واژه گرفته کار به یسازانواع واژه

 یزبان فارس یسازاز واژه ینگرمدل نام یک -6

  ینگرنام ۀینظر یبر مبنا یزبان فارس یسازواژهاز  هایینمونه یحبخش به توض یندر ا

 ۀساز یه،پا یعنی ینگرساختار نام ۀهر سه ساز( 1نوع  ینگر)نام در نوع اول. یمپردازیم

 به یریگسطح نامو هر سه سازه در  وجود دارد ینگرنام عالمت ۀشدینمع ۀکننده و سازینمع

شود یم یگذارکه هر سه سازه در نوع اول برچسب . از آنجادشویم یانب یشناختصورت زبان

مرحله را  ینشده در ایگذارشود و واحد نامیم یدهنام 11کامل ۀیچیدساختار پ ،مرحله ینا

 نامند.یم CCSواحد 

که کارش  دارد یکه داللت بر شخص یمکن یگذاررا نام یواحد یمخواهیما م یدفرض کن

 به منظور حمل کاالست. یهنقل ۀیلوس یکراندن 

                                                           
64. onomasiological types 
65. cluster of word-formation types 
66. Complete Complex Structure (CCS) 
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 :یسطح مفهوم

انسییان  ۀحرف کنشدهد./یانجام م کنش انسییان اسییت./ انسییان 3مادهاسییت./  3ماده یکآن 

حمل  یبرا یهنقل ۀیلاست./وس یهنقل ۀیلوس ینوع 4ماده اسیت./ 4مادهمربوط به کنش اسیت./

 ... مختلف است./ یکاالها
 

 :ییسطح معنا

 [ ]+جاندار[ ]+انسان[ ]+بالغ[ ]+شغل[شیء]+

 [ حمل و نقل[ ]+یهنقل ۀیلوسجاندار[ ]+-[ ]شیء]+
 

 :ینگرسطح نام

ه ساز بواژه یاشیود، مبدع  یگذارکه قرار اسیت نام یایدهپد یا یءاز شی یمفهوم یلطبق تحل

 در ین،دهد. بنابرایم یتاش اهمیگذارمهم در نام ۀبه عنوان نکت مادهدو  یانم یکنشییی ۀرابط

 ینگرنام ۀیدهند )پایم یلرا تشک ینگردو قطب سیاختار نام 4مادهو  3ماده ،یگذارنام یندافر

 (.ینگرعالمت نام راستسمت  ۀو ساز

 ماده-ماده

 شود:یم یانب یربه صورت ز ینگرنام ۀیونددهندپ ینهمچن

 شیء   –عامل   –کنش 

        یونکامنده         َران    

(، و ینگرعالمت نام ۀشدینمع ۀ)ساز کنشنشانگر  کنش(، ینگرنام ۀی)پا 3مادهنشانگر  عامل

 .است( ینگرعالمت نام ۀکنندینمع ۀ)ساز 4مادهنشانگر  یءش
 

 :یریگسطح نام

 یبا توجه به مواد موجود در بخش واژگان یزبان ییصورت به معنا، بازنما یطبق اصیل اِعطا

 یدر بخش واژگان امکان ینمورد چند ینا یشیییود. مثالً برایاِعطا م ینگربیه سیییاختار نام

 اب تواندمی هم کنش. شود بیان ... و ار- نده،ََ - گر،مانند  ییتواند با تکواژهایهست: عامل م

...  بارکش و یون،با کام یزن یءو شیی...  کردن و.کردن، عمل هدایت مانند سییازیواژه هایپایه
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خال  موجود در  یهاجنبه یانگرموجود نما یهیاینیهکیدام از گز شیییود. انتخیاب هر ییانب

 و یسازقواعد واژه یهایتمحدود ۀیطرستحت یاست و تا حد یسازواژه یایزا یندهایافر

 است. یرشرح زشده در مورد مثال مذکور به انتخاب ۀیناست. گز یشناختجامعهعوامل 

 یءش   نش          عامل         ک

 یونکام  نده                      َران  
 

 :یسطح واج

 یط یزبان فارسیی یواج یالگوها طبقرا  یشییناختمراحل مرتبط واج ،گذارجا واحد نامیندر ا

 .یردگیخود را م ۀیژو یهتک یکند و الگویم

شود. ینم یانب ینگرساختار نام ۀکنندینمع ۀسیاز اسیت و یدوقطب یامرحله ،1نوع  ینگرنام

سییمت راسییت از  ۀکه در آن سییاز یسییاختار) R 17ناقص یچیدۀنوع با عنوان سییاختار پ ینا

شده در یگذارواحد نام .شودیم یدهنام شود(یم یانشده بینمع ۀسیاز یعنی ینگرعالمت نام

اسیییت.  1گسیییترش به نوع  نوع قابل ینا نامند.یم ICSR یگذاربخش را واحید نام ینا

 یندر ا “کردگار”و  “خریدار” ،“رفتگر”، “سیییازنده”، “دونده”، “راننده”مانند  ییواحدها

 شوند.یمرحله ساخته م

عالمت  ۀشییدینمع ۀ)سییاز یکنشیی یاسییت که معنانما ینا نگرینام دو نوع اول ۀمشییخصیی

شییدن درک واحد  آسییان موجب امر این که اسییت شییده بیان تکواژی لحاظ به( ینگرنام

 شود.یم یگذارنام

شده که همان عنصر ینمع ۀگانه اسیت اما سازسیهاول ( مانند نوع 9 نوع ینگرنوع سیوم )نام

 ۀکنندینمع ۀو ساز ینگرنام ۀینوع پا یندر ا شود.ینم یانب یریگاسیت در سیطح نام یکنشی

سییاختار وم را سیی. نوع دشییویم یانب یلدوکول ۀیدبه عق 18همان محرک یا ینگرعالمت نام

  یانکننده بینمع ۀسیییاز یعنیسیییمت چ   ۀکه در آن سیییاز یسیییاختار) L13ناقص  ۀیچیدپ

 نامند.یم ICSL یمرحله را واحدها ینشده در ایگذارنام یشود( و واحدهایم

 .ینمد یعنی سازدیدارد که نمد م یکه داللت بر فرد یمبساز یاواژه یمخواهیماکنون 

                                                           
67. Incomplete Complex Structure R (ICSR) 

68. motive 
69. Incomplete Complex Structure L (ICSL) 
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 :یسطح مفهوم

کند./ یم یدتول 4ماده کنشدهد./یانجام م کنشانسان است./انسان  3مادهاست./ 3ماده یکآن 

 ..پارچه است./ . ینوع 4ماده
 

 :ییسطح معنا

 [ ]+جاندار[ ]+انسان[ ]+بالغ[ ]+شغل[شیء]+

 [پارچهجاندار[ ]+-[ ]شیء]+
 

 :یریگسطح نام

 4مادهو  3مادهرا  ینگرکه دو قطب ساختار نام یردگیم یمساز تصمواژه ی،گذارنام یندادر فر

 .یرددر نظر بگ

 ماده      -     ماده 

 عامل -(کنش)– یءش

 ۀشدینمع ۀ)ساز کنشنشده است نشانگر  یانکه بکنش (، ینگرنام یه)پا 3مادهنشیانگر  عامل

 .است( ینگرعالمت نام ۀکنندینمع ۀ)ساز 4مادهنشانگر  یءش(، و ینگرعالمت نام
 

 :  یریگسطح نام

 عامل -(کنش)– یءصورت به معنا:    ش یاصل اِعطا     

 ی    نمد                                                       

ساده  ینگرعالمت نامشود یم یدهنام 70که نوع ساختار ساده (4 نوع ینگردر نوع چهارم )نام

شده نیکننده و معینمع ۀبه سیاز یمقابل تقسی ینگرعالمت نام یعنیو بدون سیاختار اسیت؛ 

مانند  ییواحدها نامند.یم SS ینوع را واحدها ینشیییده در ایگذارنام یواحدها .یسیییتن

شیییوند. اکنون واحد یمرحلیه سیییاختیه م یندر ا “ینیبیازب”و  “بیازپخش”، “نیاراحیت”

 .یریدرا در نظر بگ “یموپرکالغ”

 کالغ است. یپرها یژگیبه و یهشب یژگیو یناست./ا یاهس یموها یاو دارا

                                                           
70. Simple Structure (SS) 
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 [ است.الگو] و[ یاهس[، ]یژگیومدنظر شامل ] یمعنانما

 یزچ    -  یژگیو

 یپس از اِعمال اصیییل اِعطا ینگرانتخاب شیییود، سیییاختار نام یگذاریناماگر نوع چهارم برا

 شکل است. ینصورت به معنا به ا

 
 

 ایت که سابقاً از آن با عنوان اشتقا  صفر اس یندیافر( 5 نوع ینگر)نام نگرینامنوع  ینآخر

دارد  یتاشییتکاور اهم یقدر برانوع آن ینا یدگوی( م58: 1001گرزگا )کردند. یم یاد یلتبد

 یبندبازمقوله ینوع بر مبنا ینا(. 1331به آن اختصیاص داده است )اشتکاور،  یکتاب یکه حت

 یگرنمتفاوت است و فاقد ساختار نام یشینپ یادشدهبا چهار نوع  و اسیتوار است 71ینگرنام

 : از عبارتندنوع  ینا یاست. اصول اساس

 یمفهوم یبندبازمقوله (1

 یرناپذیهتجز ینگرسطح نام (1

 یطبقه واژگان ییرتغ (9

 یلتبد یجفت اعضا یانتنگاتنگ م ییمعنا ۀرابط (4

 یاصل یهاصورت یی/آوایخط یهمسان (5

 در سطح نظام )النگ( ینیو همنش ینیروابط جانش ییر( تغ1

 یسیگلزبان ان یفیو نظام تصر ی( در واقع مفهوم تکواژ صفر در صرف اشتقاق1331اشتکاور )

 ینگرنام ۀیکشد. نظریصفر را به چالش م ییوندافزا یرتبه عبا یا یلتبد ینداطور فرینو هم

 یذهن یلاز تحل ،یگذاراسا  استوار است که هر واحد نام ین( بر ا1337، 1331اشتکاور )

بر  ءیش یل،تحل ینشود. به هنگام ایحاصل م ،شود یگذارکه قرار است نام یفرازبان یءش

شود. می تجزیه( یطو شرا یژگی، کنش، ومادهچهارگانه ) یاز مقوالت مفهوم یکیاسا  

وناگون گ یدد یایها از زواجنبه ینبلکه ا یستند؛از هم جدا ن یفرازبان یتواقع یفرد یهاجنبه

                                                           
71. Onomasiological Recategorization 
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 یهاهیزاو ینشوند. ایم یانب یشناختروابط مختلف، درک شده و به صورت زبان یقو از طر

موجود  یقمنظ یفط ۀدوبار یابیموجب ارز یبه لحاظ شناخت یفرازبان یءبازتاب متفاوت از ش

 یبندزمقولهبا ی،به لحاظ زبان یشهاست که هم ینا یلتبد یژگیو ینبارزتر ینشود. بنابرایم

 یک سازمثالً  ی،رو ین(. از ا1 شمارۀ دهد )ن.ک شکلیم هئارا یفرازبان یتاز واقع یمفهوم

اشت ک یاو شود. یم یلخاص تبد کنش یکبه  یبنددهد اما پس از بازمقولهیرا نشان م ماده

 شود. یلتبد کنشبه  یبندباشد که پس از بازمقوله یندافر یکتواند یم

 

 یدجد یمنطق یفط

 

 کنش

 

 }...{انجام دادن   

 

 یاصل یمنطق یفط

 

 یندافر

 است یندافر یکآن 

 است یاپو

 است در ارتباط یاهانبا گ

... 

... 

 
 (10: 4003)اشتکاور، یمفهوم یبندبازمقوله ةبه مثاب یل. تبد(4) شمارة شکل

    

 یبندبر بازمقوله یرا مبتن یسممکان ین( ا90 :1001اشتکاور ) یست؟چ ییرتغ یسماما مکان   

و انتزاع قرار دارند؛ از  یماز تعم یمجزا در سطوح مختلف یمنطق یهاداند. محمولیم یمفهوم

ط و مسل یدجد یمحمول منطق یککه  یدهند. هنگامیم یلتشکمراتب سلسله یک یرو ینا

د و محمول کنیم ییرمراتب تغاز آن کم شود، سلسله یمحمول یامراتب افزوده شود و به سلسله

قدم دارد. ت یشناختزبان یندهایاکند بر فریم ینرا مع یفرازبان یءش یمفهوم ۀکه مقول یدیجد

 ییندافزاو ینداتواند فرینم یلمدعاست که تبد ینبر ا یشاهد یمفهوم یبندبازمقوله ،در واقع

که یداند درحالیم الزم یاصل ،یلتبد یرا برا یمفهوم یبندر )همان( بازمقولهوصفر باشد. اشتکا

 داند.یممکن م یندیافر یی،پسوندافزا یآن را برا



 1939 تابستان، 5، شمارۀ دوّمهای غرب ایران، سال / فصلنامۀ مطالعات زبان و گویش111

 

 یریگیجهنت -7

 ودش معرفی اشتکاور نگرینام ۀنظری چارچوب در سازیشد تا نظام واژه یمقاله سع یندر ا

 نظریه ینا یمبان یابیو ارز یینمنظور تب به نیز یزبان فارس یواژگان یاز واحدها هایینمونه و

اعم از هفت  ینگرنام ۀیمفروض در نظر یمقاله نشان داده شد که سازوکارها یندر ا. دش هئارا

 ینیبیشقادر به پ یسازانواع واژه ۀخوش ینو همچن ینگرمدل نام ۀوارح موجود در طرحطس

 ۀطور خاص جامع و به یزبان ۀجامع یازکه مورد ن ییاست، واحدها یددج یگذارنام یواحدها

 یسازاژهخال  افراد در و ۀجنب ی،زبان ۀبر جامع ینگرنام ۀینظر یدتأک .زبانان استیفارس یزبان

هستند  یهرنظ یناز جمله نقاط قوت ا یسازنام بخش واژه به مستقل یبخشنظر گرفتن  و در

 شود.یم یبشر یهازبان یسازنظام واژه یفدر توص یهشدن نظر که موجب هرچه کارآمدتر

 قرار مدنظر ادغام و سازیپسین ترکیب، وندافزایی، فرایندهای نظریه، این در که آنجا از

 همچنین. ودشمی حل نظریه این در سطوح ترتیب فرضیه به مربوط مسائل بنابراین گیردنمی

 کواژت که نیستگونه  ایناست و  یهدوسو ینگاه شودمی یهنظر ینا درکه به تکواژ  ینگاه

 سازیواژه قواعد گرفتن نظر در. صوری واحد گاهی و بگیرند نظر در معنایی واحد گاهی را

 ست. ا نگرینام ۀنظری قوت نقاط جمله از نیز زایا و پذیربینیپیش منظم، قواعدی عنوان به

 یروابط شناختی رویکردی اتخاذ با نگرینام ۀنظری که داشت اذعان باید کل، طور به    

 ی،رو این از. گیردمی نظر در سازیو نظام واژه یزبان ۀجامع فرازبانی، واقعیت میان گانهسه

رخورد با در ب یزبان ۀجامع شناختی هاییییپرداختن به توانا یه،نظر ینتوجه در ا یانشا ۀنکت

 .است زبانی هایپدیده و فرازبانی هاییتواقع

 ۀینظر معرفی یاراست در هاتالش یننخست ۀزمر درحاضر  ۀمقال گفت توانمی جرأت به    

نگارندگان  ی،رو یناست. از ا یمفروض آن در زبان فارس سازیواژه قواعد عمالاِ  و نگرینام

 نظریه یناشود و کاربست  پرداخته بیشتر یهنظر ینبه ا تیآ هایپژوهش در تا دهندمی پیشنهاد

 ،گاننگارند ۀیدبه عق .گیرد قرار توجه مورد ایرانی هاییشبا گو طورینو هم یبا زبان فارس

  یفرارو ینینو یهاتواند افقیمحور چه بسا مشناخت یالگوها یگرمدل با د ینق ایتلف

 .دفراهم ساز یرانیا یهایشگو ینو همچن یزبان فارس یساختواژ و یصرف یهایلتحل
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