
هاي غیر بسیط واژهدر  معنایی و صرفی تیرگی شفافیت و
  زبان فارسی

  1افراشی آزیتا
   2حمید رضایی 

  چکیده
در شناسان  زبان غالباً. و نحو استشناسی  صرف، معنیهاي  مشترك حوزهفصل شفافیت و تیرگی 

ا در این میان، ام اند، هاي مرکب پرداخته  مطالعات خود به شفافیت و تیرگی معنایی و صرفی در واژه
باره توان گفت در این می که  تا جایی. کمتر مورد توجه قرارگرفته است مرکب -هاي مشتق و مشتق واژه

انتخاب موضوع این پژوهش نشانگر ضرورت . در زبان فارسی مقاله و پژوهشی جامع صورت نگرفته است
مرکب را از فرهنگ دو جلدي  -شتقهاي مشتق، مرکب و م نگارنده ابتدا واژه. تحقیق در این زمینه است

صد واژه را به طور تصادفی  ،کلمات استخراج شده استخراج کرده است و سپس از )1382(سخن انوري
معنایی و صرفی بین   ها و پسوندها رابطه وسی، پیشوندانتخاب و پس از تحلیل و بررسی تکواژهاي قام

است شفافیت و تیرگی مطرح شده براي  ل متعددي، دالیپژوهشدر این . اجزا آنها را شناسایی کرده است
س، قیا کلمات قابلوجود پذیر بودن واژه،  پذیري معنایی، تجزیه اصل ترکیبمفهوم کانونی، که عبارتند از 

   .استعاري  افزایش و کاهش معنایی، رابطه
  

  .انگیزش مرکب، -شتق، مرکب، مشتقشفافیت، تیرگی، م :ي کلیديها واژه
  
  مقدمه - 1

 توان یافت شناسی، صرف و نحو بازنمود آن را می معنی  هاي زبانی که در هر سه حوزه یدهپد زیکی ا
از آن  5بسیط در کلمات غیر موضوع پژوهش تیرگی و شفافیت معنایی و صرفی .است 4و تیرگی 3شفافیت

ود و ش بسیط در زبان فارسی مشخص می یابد که میزان شفافیت و تیرگی در کلمات غیر جهت اهمیت می
سازي و ترجمه نهایت دقت در  سازد تا در امر واژه هاي گوناگون را قادر می فرهنگستان و مترجمان زبان

هر واژه در صورتی در صرف،  .در فهم دچار مشکل نشودرا داشته باشند، تا مخاطب  گزینش کلمات

                                                             
 a.afrashi.ling@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شناسی،دانشیار، پژوهشکده زبان -1
  )نویسنده مسئول(شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدانشجوي دکتري زبان - 2

hhastirezaee@gmail.com                                                                                            
3- transparency   
4- opacity  
5- complex words   
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تیرگی صرفی  .اشداش ب تجزیه به تکواژهاي سازنده  شود که به روشنی قابل شفاف در نظر گرفته می
   .اش نباشد هاي سازنده قابل تجزیه به تکواژ واژه  زمانی است که

ایرانی و هاي  هاي مرکب در زبانت و تیرگی معنایی و صرفی در واژهشفافی  دربارهکه هایی  پژوهش
به طوري که براي شفافیت و  هاي معنایی و صرفی در هم ادغام شده مالك صورت گرفته ایرانیغیر
معتقد است در صرف ) 19:1996(هاي معنایی استفاده شده است؛ براي مثال بائر ی صرفی از مالكتیرگ

ش باشد و ا هاي سازنده شود که قابل تجزیه به تکواژ هر واژه در صورتی شفاف در نظر گرفته می
قابل   نکته. هاي حاضر در واژه براي تفسیر معنی واژه در بافت کفایت کند تکواژ  هاي ما، درباره دانسته

تیرگی  تنها یک مالك براي شفافیت و است کههاي انجام شده در این زمینه، این  در پژوهشتوجه دیگر 
ها  بیشتر واژه  ربارهشود د ها با یک مالك نمی واژه بیشتردر ، در صورتی که شده است  در نظر گرفته

شناسی و نحو با هم همخوانی  نیاوقات شفافیت و تیرگی معنایی و صرفی در مع قضاوت کرد و نیز گاهی
آید، تیرگی معنایی این واژه به این  تیره به شمار میبه لحاظ معنایی » یکدل«  واژه  ثال،ندارند، براي م

ترکیب به لحاظ صرفی این . کار نرفته است خود به  در معنی اولیه» دل«کواژ قاموسی دلیل است که ت
هاي  د داد که مالكن، نشان خواهاما نگارندگان .قاموسی استهاي  شفاف است، زیرا قابل تجزیه به تکواژ

  . تر به چندین مالك باید توجه شود و تحلیل درست و دقیق   و براي مطالعه اندعنایی و صرفی جدا از همم
  پژوهش هپیشین - 2
و  و تیرگی معناییشفافیت   مختلف درباره هاي پژوهشگرانآرا و دیدگاه در این قسمت به طور مختصر 

   .شودصرفی بررسی می
پردازد و  هاي شفاف و تیره می به واژهگرایان و قراردادیون  یدگاه طبیعتدو د  بر پایه) 1962( 1اولمان

دهند که  ها به این امر گرایش نشان می زبان  همه. کامالً شفاف یا تیره نیست معتقد است که هیچ زبانی
برخی زبانی و برخی  اند و که به عوامل متعددي وابسته انديهاي قرارداد وت داراي واژههاي متفا در میزان

. آید وجود این دو نوع واژه به احتمال زیاد نوعی جهانی معنایی به شمار می. اند دیگر فرهنگی و اجتماعی
هاي شفافی نداشته باشد و نیز  و استعاره 2آوایی بعید است بتوان زبانی را متصور شد که هیچ اصطالح نام

در مقابل  3به اعتقاد وي انگیزش. هاي قراردادي تشکیل شده باشد اي اندیشید که تنها از واژه هبه نمون
  . قرارداد، در حقیقت نوعی خاصیت القاي معنی است

هاي معنایی قابل  معتقد است آن عبارتی از نظر معنایی شفاف است که به سازه )37: 1995(4کروز
. نامد داند و اصطالح را واحد واژگانی تیره می یراصطالحی میوي مفهوم شفاف را معادل غ. تجزیه باشد

وي به درجاتی از . شود وي معتقد است آن عبارتی که از نظر معنایی غیرشفاف است، تیره خوانده می
کند شفافیت انتهاي پیوستاري از درجات تیرگی است، همان گونه که  تیرگی قائل است و تأکید می

                                                             
1- Ullmann, S.  
2- onomatopoeia 
3- motivation  
4- Cruse, D.A. 
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تیرگی در    بائر براي تعیین درجه). 39: همان(است » کثیفی«ستار درجاتی از نقطه و انتهاي پیو» پاکی«
عنصر   هاي تشکیل دهنده ست که آیا سازهعامل اول این ا :دهد نظر قرار می این پیوستار دو مؤلفه را مد

که هر   blackbird؛ براي مثال شاخص جزئی و یا اصالً شاخص نیستیا  است بسیط شاخص کامل غیر
ن دارد که آ bird–است که فقط یک شاخص جزئی  ladybirdتر از  واژ شاخص کامل دارد، شفافدو تک

  ).همان(است که اصالً شاخص ندارد  red herringتر از  خود  شفاف  نیز به نوبه
چه کامل چه (ها  تیرگی، اختالف یا تضاد بین تأثیر مشترك شاخص  عامل دیگر در تعیین درجه

گیري و سنجش چنین تضادي به صورت عینی مشکل  البته اندازه. استالح ، معنی کلی اصط)جزئی
  و » نان و پنیر«قابل جابجایی، مانند  هاي غیر رسد برخی از جفت ما براي مثال، به نظر میاست، ا

 fish and chips  تیرگی کمتري نسبت بهblackbird هاي معنایی  فقط شاخص دارند، هر چند هر دو
کنید، اما  به طور کلی تیره است، تعجب می fish and chips؛ اما اگر به شما بگویند )همان(کامل دارند

کافی است بدانید هر نوع ماهی با هر روشی که پخته  شده باشد یا به هر نوعی عرضه شود، براي 
 fish with chipsیا  chips and fishهایی نظیر  اما در مورد ترکیب. کند توصیف آن کفایت نمی

   ).40: همان(متفاوت است و هر دو شفاف است امالًقضیه ک
وي معتقد است یک واژه در صورتی  .به شفافیت و تیرگی اشاره کرده است )20-19: 1996(بائر

  به coverage  واژه براي نمونه .اش باشد هاي سازنده شفاف است که به روشنی قابل تجزیه به تکواژ
یک اسم است   سازنده  ageحقیقت که تکوااین  جزیه است وت  قابل cover + ageسادگی به دو تکواژ 

در مقابل، . آشکار است و این امر نشانگر شفاف بودن این کلمه است postageهایی چون  از دیگر نمونه
  .آید ره به شمار می، تییستن carry + ageتجزیه به   که به روشنی قابل   carriageاي همچون  واژه

 2ترکیبی -هاي پیوندي و تصریفی مورد زباندر تیرگی و شفافیت را  )105: 2000( 1اباال و دیگرانجبن
بندي تیرگی و  درجهو  بندي است آنها معتقدند تیرگی و شفافیت قابل درجه .اند بررسی کرده 2ترکیبی

  .گیرد تا اشتقاق ها در ترکیب مورد بررسی قرار می شفافیت معنایی واژه
تر  اصل، تصریف نسبت به اشتقاق هم شفاف در . خورد یی گره میطبق نظر آنها زایایی با شفافیت واژمعنا

و هم زایاتر است و قواعد صرف زایا نسبت به قواعد صرف غیرزایا، ترکیبات و مشتقات شفاف بیشتري را 
 -هاي تصریفی تر از صرف زبان ر واژمعنایی شفافهاي پیوندي از نظ این صرف زبان بنابر. سازند می

  .)همان(ترکیبی است 
و در  پردازد به کلمات تیره و شفاف می نوگرایان و قراردادی طبیعتدو دیدگاه   بر پایه) 1356(باطنی 

   :که عبارتند ازگوید میمورد کلمات از سه نوع انگیزش سخن 
شرشر، غرغر، : ، مانندگویند آوا می ویژگی آن دسته از کلماتی است که به آنها نام: 3انگیزش آوایی -الف
      نق     نق

                                                             
1- Bendjaballa,  
4- inflectional- compounding    
3- phonetic motivatio   
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رفی یا صصورت  و اش استتجزیه به اجزاي سازنده قابل کهکلماتی : 1رفی یا ساختیصانگیزش  -ب
   .رسان شکن، نامه ، مانند فروشنده، یخستا آنهانقش    کننده اشتقاقی آنها بیان

 انش آن دسته از کلماتی که ارتباط معنایی آنها با کلمات دیگر به روشن شدن معنی: 2انگیزش معنایی -ج
توان در این گروه  انواع کاربردهاي مجازي کلمه را می  طورکلی  به .، انگیزش معنایی دارندکند کمک می

  .خروس نامه، تاج قرار داد، مانند شجره
هاي مطالعات زبانی براي  معتقد است شفافیت اصطالحی است که در شماري از حوزه) 1378(افراشی 

قابل توجه از نظر وي   نکته. کند یایق را مستقیماً و به روشنی بیان مرود که حق کار می ارجاع به تحلیلی به
پذیري را با شفافیت  توان تجزیه تجزیه الزاماً شفاف نیستند و نمی هاي قابل این است که تمام صورت

آن تجزیه کرد ولی این واژه شفاف   توان به اجزاي سازنده را می» انزب چرب«براي نمونه . یکسان دانست
  .نیست

زبانی که واژه بر آنها داللت  وي از ابزار معنی ارجاعی یعنی رابطه میان یک واحد زبانی و واقعیات غیر
هاي  پردازد که پیوستار شفافیت و تیرگی در واژه سپس به ترسیم نموداري می. کند کند، استفاده می می

یعنی با توجه به گیرد؛  میواژه در نظر   معنی ارجاعی اجزاي تشکیل دهنده مرکب را بر اساس وضعیت
ها در  ، نهایت شفافیت و عدم کاربرد ارجاعی واحدها در ترکیب برد ارجاعی محض واحدپیوستار، کار

  .)همان(دهد یرگی را به دست می، نهایت تترکیب
براي نشان دادن میزان شفافیت و تیرگی  4و شاخص جزیی 3از مفاهیم شاخص کامل) 1382(غفاري

به معنی »  سواد«چون » باسواد«  جوید، براي مثال در واژه هاي واژگانی بهره می واحدمعنایی و صرفی در 
» بانمک»  در واژه» نمک«ولی . خص کامل استشا» باسواد«کند، در نتیجه  حقیقی خود داللت می

  .شاخص نیست
ط مرکب را فق  اگر واژه. هاي مرکب قائل است ژهوي شش درجه براي تیرگی و شفافیت معنایی وا

شده از دو تکواژ قاموسی فرض کنیم و اگر هر دو تکواژ شاخص کامل باشند، یکی شاخص کامل و  ساخته
یکی شاخص جزیی و دیگري شاخص نباشد و یا هر دو شاخص به حساب نیایند، به ترتیب از میزان 

  .گردد شفافیت آنها کم شده و به میزان تیرگی آنها افزوده می
ی مطرح می کند که بتوان از طریق دال پی به مدلول برد، بدون آنکه شفافیت را زمان) 1383(صفوي

صفوي شفافیت و تیرگی معنایی و صرفی را در سطح . رابطه میان دال و مدلول از پیش شناخته شده باشد
یک جمله مفهوم آن جمله را به   هاي تشکیل دهنده جمع مفهوم واژهکند که اگر حاصل  جمله مطرح می
  .ند، شفاف و در غیر این صورت تیره استذهن متبادر ساز

                                                             
1- morphological motivation  
2- semantic motivation  
3- Perfect index  
4- Partial index 
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این وجود  پذیر است، بنابر بینی  پیش دار هاي هسته صرف، معناي واژه معتقد است در) 1388(ارغوانی
توان به شفاف یا تیره  پذیر بودن می بینی از پیش. پذیر باشد بینی شود معنا پیش هسته معنایی باعث می
  .بودن کلمات دست یافت

  
  ريظن چارچوب - 3

شفافیت و تیرگی معنایی و صرفی در زبان فارسی، ضروري است که  مسئله  بارهپیش از ورود به بحث در
مرکز، معنی اولیه، معنی ثانوي، نشانداري،  مرکز و درون نظري مرتبط، مانند واژگان برون چارچوببه 

  . زبانی، ساختمان واژه پرداخته شود زبانی، داللت درون داللت برون
  
  عنی اولیهم - 3-1
براي این منظور، با . شود در فرهنگ لغت نامیده می 1یک مدخل واژگانی  عنی تقابل دهندهم معنی اولیه 

در چنین شرایطی . توان مفهوم مورد نظر اهل زبان را در نظر گرفت تشخیص معنی اولیه می
واژه، سبب نشانداري آن  ؛ زیرا افزایش معنی در هراستآن    مفهوم یک واژه، معنی اولیه 2ترین نشان بی

» خریدن«در تقابل با معنی » فروختن«، معنی اولیه واژه »فروش گل«براي مثال در واژه . واژه خواهد شد
آن برحسب همنشینی واژه  است، زیرا افزایش معنی در» فروش«ترین کاربرد معنایی صورت  نشان بی
کاهش معنایی  ولیه واژه مذکور تابع افزایش وبیان دیگر، معنی ا  به. تا حد صفر تقلیل یافته است» گل«

در معنی صورت زبانی » فخر«معنی عنصر همنشین » فخرفروش«اي مانند  که در واژه  حالی ؛ درنیست
شود، زیرا افزایش اطالعات معنایی در هر واژه، سبب  گذارد و سبب تغییر معنی آن می تاثیر می» فروش«

 .)95: 1386ي و مجیدي،میرعماد(شد  نشانداري آن واژه خواهد
  
  معنایی تغییر - 3-2
تر که براي مقاصد  تر و آگاهانه کاربرد مجازي زبان، انتقالی است سنجیده  ناشی از 3تغییر معنایی 

شود،  کار گرفته می بهعبارت دیگر، هنگامی که زبان به صورت مجازي   به. گیرد آفرینی انجام می زیبایی
رسانی  آگاهی دارد و یک اصطالح مجازي را به دلیل تازگی و توان معنی تشابه میان دو چیز بهفرد نسبت 

از آنجا که . گیریم را در نظر می) گلوگاه( bottleneckانگلیسی    به عنوان مثال، واژه. گیرد ر میکا آن به
هاي تنگ یک جاده، کند شدن حرکت مایعات در گلوگاه تنگ بطري را  کند شدن آمد و رفت در قسمت

در اینجا استعاره روشن . معروف شده است  bottleneckها نیز به  آورد، این قسمت در جاده می به یاد
داراي  neckمرکب،   این واژه کاربرد دارند، اما در هنوز در انگلیسی  neckو  bottleهاي  است زیرا واژه

                                                             
1- lexical entry   
2- unmarkedness   
3- semantic change  
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ا با گسترش بیشتر خورد ی گره می مفهوم معین و به معنی جایی است که ترافیک وسایط نقلیه معموالً
  .گردد امور اداري که کار متوقف می  لی است در زنجیرهمعنی، مح

مجازي زبان به دگرگونی معنایی مثالی است از مواردي که کاربرد  yurtترکی   تاریخ تحول واژه
صرفا به معنی چادري است که  yurtهاي ترکی نو، در زبان ترکی باستان و بسیاري از زبان. انجامدمی
اما در زبان جدید کشور ترکیه، معنی اصلی این . هاي آسیاي مرکزي قرار دارد رد استفاده چادرنشینمو

یک خانواده، به عنوان سمبل خانه   چادر یعنی خانه  در اینجا واژه. است» ر یا سرزمین مادريکشو«واژه 
اند، در  وجود آورده  را بهتردید، کسانی که این تغییر معنایی  بی. یک ملت یعنی کشور، به کار رفته است

رسانی یا قدرت بیانی  اي از معنی مردم،  به سطح قابل مالحظه  همه  تبدیل تصویر واقعی چادر به خانه
  ).205: همان(اند  دست یافته

  پذیري معنایی اصل ترکیب - 3-3
. دارد شناسی قش مهمی در مباحث و مالحظات نظري زبان، به ویژه معنین 1پذیري معناییترکیب اصل

شود تا بسیاري از کارکردهاي شناختی مانند توانایی ارتباط  هاي مختلف این اصل باعث میویژگی
ها تبیین  ها و توانایی دسترسی به اطالعات مرتبط با معانی واژه برقرارکردن، توانایی یادگیري معانی واژه

این . کنند این اصل پیروي می ، از هاي تبیینی شونداین مواردي که شامل این ویژگی بنابر. داشته باشند
پذیري یعنی معناي یک اصل ترکیب. گذارد معنایی اجزاي ترکیب صحه میاصل به جمع معانی و برآیند 

اصل . اند که این اجزا با هم ترکیب شدهاي است  شیوه معانی اجزا آن با توجه به عبارت تابعی از 
ها برآیند  صادق است و معناي این نوع ترکیب 2مرکز ونبسیط در پذیري معنایی در مورد کلمات غیر ترکیب

ایی و مرکز، وجود هسته معن بسیط درون کلمات غیر  علت صدق این اصل در مورد. معناي اجزاي آن است
صدق  3مرکز بسیط برون کلمات غیر از سوي دیگر این اصل در مورد. ستاها  وابسته در این نوع ترکیب

جمع معناي اجزاي آنها نیست، زیرا  مرکز حاصل عناي کلمات غیربسیط بروناین معنی که م کند، به  نمی
اصل «پیروي از  مرکز به دلیل بسیط درون کلمات غیر. اندمرکز فاقد هسته معنایی برونهاي  ترکیب
-ترکیب به لحاظ معنایی شفافو نیز مهمتر از همه به دلیل وجود رابطه بین اجزا » پذیري معنایی ترکیب

  ).4،135:2000رپلیت(اند
  مفهوم کانونی - 3-4

معنایی دارد و در واقع     کل ترکیب سیطره ها غالبا یکی از مفاهیم ترکیب شده،  بر در بسیاري از ترکیب
به طور مثال، در . این مفهوم است  باره به سخنی دیگر، کل ترکیب در. ترکیب است 5مفهوم کانونی

و کل ترکیب مفهومی » خوريچای«است نه » قاشق«، مفهوم کانونی ترکیب» قاشق چایخوري«ترکیب 
                                                             
1- semantic compositionality 
2- endocentric compounding  
3- exocentric compounding  
4- Pelletier, F.J.  
5- focal concept  
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دهد و مفهوم  مفهوم کانونی غالبا بیشترین بخش اطالعات معنایی را به ترکیب می. قاشق است  درباره
. دیگر ترکیب در خدمت تعدیل و تحدید بخشی از این مفهوم کانونی است که نقش توصیفگر را دارد

مفهوم  کند و نوعاً هنگام توصیف ترکیب ابتدا رکیب را تعیین میاین، مفهوم کانونی مقوله ت عالوه بر 
شود  که هنگامی که از سخنگو خواسته می و آخر این  )قاشقی که براي خوردن چاي است(آید کانونی می

به طور . کند نه مفهوم دوم را هاي مفهوم کانونی را بیان میویژگیتا یک ترکیب مفهومی را شرح دهد، 
هاي قاشق چایخوري را شرح دهد در مورد شکل و جنس و نگو خواسته شود تا ویژگیمثال اگر از سخ

واقع با هسته ترکیب یکی  ها، مفهوم کانونی در در بیشتر تعابیر ترکیب. دهد نه چاي کاربرد قاشق نظر می
لگو پیروي ها از این ااي است که مفهوم کانونی را در بردارد، اما برخی از ترکیب است و هسته همان سازه

به . شود مرکز مفهوم کانونی مفهومی است که با هسته ترکیب شناخته نمی هاي بروندر ترکیب. کنند  نمی
ر پشت دارد، و در این پشت، مفهوم کانونی حیوانی است که خار ب مرکز خار طور مثال در ترکیب برون

  ).201:1977 ،1الینز(نحوي ترکیب درون آن جاي دارد   مثال هسته
  
  معناییو شفافیت  تیرگی - 3-5

آنها بتوان به معنی آنها پی  ي اجزااست که از روي  یآن دسته از کلمات یت معنایی ویژگیمقصود از شفاف
یا تا حدي از  که معنی آنها کامالً اندکلمات شفاف کلماتی، به بیان دیگر؛ برد یا معنی آنها را حدس زد

   ).29:1356ی، باطن(مچی مانند ساعت ظاهر آنها پیدا است،
شفافیت معنایی زمانی مطرح است که معنی یک واحد واژگانی عبارت باشد از مجموع معانی 

  ).201:1388ورکی،  البرزي(نامه  شجرهمانند  دهند،  عناصري که آن واحد را تشکیل می
ي ها تجزیه به تکواژ روشنی قابل  شود که به در صرف، هر واژه در صورتی شفاف در نظر گرفته می

هاي حاضر در واژه براي تفسیر معنی واژه در بافت  ي تکواژ هاي ما، درباره باشد و دانسته  اش  سازنده
  ).19:1996بائر،(کفایت کند 

تیرگی معنایی زمانی مطرح است که نتوان معنی یک واحد واژگانی را از مجموع معانی عناصري که 
نشینی مفهوم عناصر تشکیل دیگر، حاصل هم به عبارت. دهند، به دست آورد آن واحد را تشکیل می

  ).56:1996بائر،(یک واحد واژگانی معنی آن واحد را به ذهن متبادر نسازد   ه دهند
  غیربسیط  واژه  - 3-6

است،   اي است که ترکیب یک یا چند تکواژ آزاد با یک یا چند وند اشتقاقی ساخته شده کلمه مشتق واژه
  ).36:1371کلباسی، (است  وند اشتقاقی » گر«تکواژ آزاد و » کوزه«  این مثال در. گر مانند کوزه

دار و بقیه داراي  دارد و یکی از این تکواژها معنی) تکواژ(اي است که بیش از یک جزء  مشتق کلمه  واژه 
ها  در این مثال. هوش، خطرناك ، مانند بیشوندمحسوب می» وند«به عبارت دیگر، بقیه  اند، نقش

  ). 38:1388مقدم،  علوي(اند نقشداراي » بی، ناك«دار و  یعنم» هوش، خطر«
                                                             
1-Lyons, J.  
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ک از ی اند؛ به عبارت دیگر،  هر که از دو یا چند تکواژ آزاد تشکیل شده اندهایی هاي مرکب واژه واژه
مرکب از   توان گفت، کلمه کار رود، می به تواند به تنهایی مرکب معنی مستقل دارد و می  اجزاي کلمه

  ).61 :همان(فروش ساز، میوه خانه، آهنگ مانند، کتاب: ه تشکیل شده استهاي ساد واژه
آن یک، دو یا چند وند  دار و عالوه بر اي است که حداقل دو جزء معنی کلمه1مرکب -مشتق  واژه 

 - دار و حداقل یک وند، الزمه ساخت کلمه مشتق به عبارت دیگر؛ حداقل دو تکواژ معنی. داشته باشد
ش، «دار، و  زء معنیج» دان، جو، جوان، مرد«ها  مردي که در این مثال د دانشجو و جوانمرکب است، مانن

  ).104:همان(شودوند محسوب می» ي
  

  ها تحلیل داده -4
نظر  مورد  پیکره .است) 1382( دو جلدي سخن انوريمورد بررسی این پژوهش برگرفته از فرهنگ   پیکره

س فرمول بر اسابسیط است که از این تعداد، صد واژه  غیر  واژهو دو   و هشتاد  دو هزار و دویستشامل 
  : در تحلیل این صد واژه مراحل زیر به ترتیب رعایت شده است. اعداد تصادفی انتخاب شدند

 Rافزار نرم  طور تصادفی به وسیله  فعلی پژوهش حاضر به هاي مرکب غیر واژه  مدخل: انتخاب مدخل -1
  . اساس حروف الفبا بوده است غیر فعلی این پژوهش بر  دخل صد واژهم این بنابر ؛ندشد انتخاب

 دهخدا  نامه و لغت) 1382(گ سخن انوري از دو فرهنگ بزر در پژوهش حاضر: اي نامه واژه توصیف -2
ها به طور  واژه اي بهره گرفته شده است و تا آنجا که مقدور بود مهنا توصیفات واژه  ارائه رايب )1324(

هایی که توصیف  هو براي واژ غیرمتخصص نیز قابل درك باشد  اند، تا براي خواننده یف شدهکامل توص
ناچار به ذکر یک و یا دو مترادف اکتفا شده  ، به رد نظر در این دو فرهنگ یافت نشدمو  کامل براي کلمه

  . است
اسم  پژوهش عبارتند از انتخابی این  حاضر نوع واژه از میان صد واژهدر پژوهش : تشخیص نوع واژه -3

مرکب، و قید  -شتقمرکب، صفت مشتق، صفت مرکب، صفت م -مشتق، اسم مرکب، اسم مشتق
  . وار، نوع واژه هم  صفت و هم قید است محدود، مانند طوطی  مشتق، قید مرکب و در چند واژه

ي قاموسی، ها ند و تکواژشان تجزیه شد به اجزاي سازنده بعد کلمات  در مرحله: ساخت صرفی -4
  .  ها مشخص شدند ها و پسوند دستوري، پیشوند

براي   وقتی: پذیر باشند ورد نظر قیاسهایی که به لحاظ صرفی با مدخل م جستجو براي یافتن واژه -5
صرفی و معنایی شته باشد، تشخیص تیرگی و شفافیت پذیر وجود دا مدخل مورد نظر چندین واژه قیاس

شمار   براي تشخیص تیرگی و شفافیت بهها این امر، یک مالك  برخی واژهمورد  شود و حتی در میسر می
  .آید می

اي است  همه مواردي که در باال به آنها اشاره شد مقدمه: توصیف شفافیت و تیرگی معنایی و صرفی -7
اهمیت شفافیت معنایی و صرفی . بسیط در زبان فارسی هاي غیر براي درك بهتر شفافیت و تیرگی در واژه

                                                             
1- derived-compound words  
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فارسی  در این است که هر قدر میزان شفافیت در زبان افزایش یابد، یادگیري آن زبان براي کودکان و غیر
قدر میزان شفافیت در زبان  از طرف دیگر، هر. شود تر می زبانانی که بخواهند آن زبان را یاد بگیرند آسان

مطلوب به دنبال  نا  ن دو نتیجهره شدن واژگان یک زباشود و تی کاهش یابد بر میزان تیرگی افزوده می
شود و کار  سازي در زبان می خوردگی و فرسودگی ابزارهاي واژه از یک سو باعث زنگ .خواهد داشت

گیري واژگان   کند و از سوي دیگر یاد هاي تازه را با دشواري مواجه می سازي براي مفاهیم و پدیده واژه
تر  هایی که بخواهند آن زبان را بیاموزند، مشکل زبانیچه براي اهل زبان و چه براي غیر فارسزبان را 

   .)130:1356 باطنی،(کند  می
ها در  ها و پسوند معنایی پیشوند -اهمیت بررسی صرفی: ها ها و پسوند معنایی پیشوند -بررسی صرفی -8

تلف هاي مخ و هر جزء آن در واژه» آنی«ها بیش از یک جزء دارند مانند  این است که برخی از وند
بررسی . تیرگی یا شفافیت قضاوت کرد  شود درباره مشتقات به راحتی می مشتقاتی دارند که با شناخت آن

» ان -«ها مانند  شود که برخی از وند هاي مختلف می ها باعث روشن شدن معنی آنها در واژه معنایی وند
  .هاي مختلف دارند چندین معنی در واژه

و شفافیت و تیرگی  را بررسیهاي غیربسیط در زبان فارسی هوهش حاضر شفافیت و تیرگی واژپژ
  :کندهاي زیر تحلیل می یی را بر اساس مالكمعنا

  هاي زبان مسئله و و در سایر بخشاز اشکال تحول زبان در صرف و نح یکی : پذیر وجود کلمات قیاس -1
ه در سطح واژه افزایش یا تعداد عناصر یک مجموع در تغییرات قیاسی معموالً. است تغییرات قیاسی 

کودك در . گیرد سازي صورت میاین کار به صورت قیاسی یا قرینه گیري زبان، هنگام فرا. یابد کاهش می
شود و  دهد، اما در جاهایی تعمیم متوقف می کند، یعنی تعمیم می آموزي از فرآیند قیاس استفاده میزبان

در زبان فارسی برخی کودکان به جاي  مثال). 1،178:1929یسپرسن(تعمیم دهیمتوانیم قاعده را  ما نمی
  .برند را به کار می» گوشتوایی«، »نانوایی«به قیاس با » قصابی«و نیز به جاي » پزید«از » پخت«

قیاس   ها ذکر کرد، وجود کلمات قابل توان براي شفافیت و تیرگی واژه هایی را که  می یکی از مالك
ها و نیز شفافیت  پذیر باعث روشن شدن معنی برخی از واژه لمات قیاسوجودک. مورد نظر است  با واژه

  صال نباشد، واژهقیاس محدود باشد و یا ا  اي کلمات قابل  واژه شود و چنانچه براي رکیب مورد نظر میت
                                                    .                                             خراش خراش، دل مورد نظر تیره خواهد بود، مانند آسمان 

  ر ساختههم پیوستن دو کلمه یا بیشت  کلمات ترکیبی که از به: قابل تجزیه بودن به تکواژهاي قاموسی -2
. مچی مانند ساعت توان فهمید، ، زیرا معنی آنها را از روي معنی اجزایشان میانداند اغلب شفاف شده
بیشتر مربوط به انگیزش صرفی است و مهمترین دلیل براي تیرگی یا   تجزیه بودن به اجزاء سازنده قابل

  .ستا شفافیت صرفی واژها
هاي تعدادي از دادهدر ادامه  .مباحث نظري به آنها اشاره شده است چندین مالك دیگر نیز که در قسمت

  .شودتحقیق ارائه می

                                                             
1- Jespersen, O. 
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هاي معطر و  کشمش سبزي مخلوط دوغ با خیار خردشده و معموال گردو، خوراکی که از :خیار دوغ آب -1
  .شود نان ترید شده در آن تهیه می

  .اسم مرکب: نوع واژه
  .»خیار+ دوغ+ آب«:  ساخت صرفی
شان  که عناصر سازنده اندهاي همپایه هاي متوازن ساخت ترکیب( و متوازن استعطفی نوع ترکیب 

شود و  تراز با هم حاصل می معنایی این اجزا هم آنها از همنشینی  انندي دارند و معناي کلهم  وضعیت
آنها به یک مقوله   هاي تشکیل دهنده است و سازه» واو عطف«یا بالفعل داراي  معموال به طور بالقوه

  ).54:1382سجادي، )( دستوري واحد تعلق دارند
نیز  ونیستند معنایی   است که هیچکدام در مقام هستهسه مفهوم  همنشینی  حاصلمرکب   این واژه

برداشت  معنایی مشخصی از ترکیب  پیوند برابر مفاهیم رابطه وابسته و به دلیل وجود نداشتن هسته و
  .ترکیب تیره است به لحاظ معنایی در نتیجه شود، نمی

تجزیه است؛ به بیان آید، زیرا به اجزاي خود قابل  شمار می  به لحاظ صرفی این واژه شفاف به
زبان نقش قابل  هر سه براي سخنگوي فارسی» خیار«و » دوغ«، »آب«  هاي قاموسی تر، تکواژ ساده
  .بینی دارند پیش

  نشیند باالي مجلس می آن که بر :صدرنشین -2
  .صفت مرکب: نوع واژه

  .»نشین+ صدر«: ساخت صرفی
  ).نشیند کسی که در صدر می(= متممی: نوع ترکیب 

نشین،  کارگر عشایرنشین، چادرنشین، نشین، تخت نشین، خوش نشین، باال« :قیاس قابل کلمات
  . »نشین پولدار

نشان  دهخدا در معنی اولیه و بی  نامه در لغت» نشین - «و » صدر«سیهاي قامو در این ترکیب تکواژ
  .اند، پس واژه مذکور به لحاظ معنایی شفاف است کار رفته خود به

آید، زیرا به اجزاي خود قابل تجزیه است؛ به بیان  شمار می  ن واژه شفاف بهبه لحاظ صرفی ای
. بینی دارند بان نقش قابل پیشز هر دو براي سخنگوي فارسی» نشین«و » صدر«  هاي تر، تکواژ ساده

  .کند قیاس این امر را تایید می هاي واژگانی قابل چنین وجود نمونههم
هایی که معرف یک نژاد، یک قوم، یک طبقه  ا صفت و اسمب» نشین - «معنایی  - به لحاظ صرفی

محله و گاهی نیز   کننده سازد که توصیف هایی می فتشود و ص اجتماعی و غیره هستند، ترکیب می
  ). 61:1371 کشانی،(نشین  کنند، مانند عرب جا زندگی میاست که افراد مورد نظر در آنمناطقی 

  .زندان است کسی که مسئول و محافظ :بان زندان -3
  .اسم مشتق: نوع واژه 

  . »بان+ زندان«: ساخت صرفی
  .»بان بان، آسیابان، سوزن بان، در ن، گله بان، پالیزبا باغبان، جنگل«: قیاس کلمات قابل
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. کار رفته است خود به  در معنی اولیه» زندان«ژ قاموسی این واژه به لحاظ معنایی شفاف است، زیرا تکوا
  .پذیر است افیت این واژه وجود کلمات قیاسدلیل دیگر براي شف

تر،  تجزیه است؛ به بیان ساده آید، زیرا به اجزاي خود قابل شمار می  به لحاظ صرفی این واژه شفاف به
بینی دارند و نیز پسوند  زبان نقش قابل پیش هر دو براي سخنگوي فارسی» بان«و » زندان«  هاي تکواژ

  . انجامد در نظام صرفی زبان فارسی به انگیزش صرفی میبه سبب زایایی » بان -«دستوري 
آن نگهبانی و یا   سازد که وظیفه هایی را می حرفه اسم» بان - «معنایی پسوند  - به لحاظ صرفی

بیشتر جزو » بان -«اما در زبان فارسی امروز، مشتقات . حفاظت از یک محل و یا یک حیوان است
وند و بدین طریق با ایجاد یک میدان لغوي جدید، بیش از پیش ش واژگان اداري و یا نظامی محسوب می

  ).40: همان کشانی،(مانند دریابان، دژبان از مسیر ساختاري سنتی خود دور شده است، 
بسته به  بعضی از انواع آن، هاي محلول باشد و اي که حاوي مقدار زیادي نمک آب چشمه :معدنی آب -4

  .درمانی دارندمقدار نمک مصرف خوراکی یا  نوع و
  .مرکب -مشتقاسم : نوع واژه

  .»ي+ معدن+ آب«: ساخت صرفی
  ).آید آبی که از معدن به دست می(= وصفی  :نوع ترکیب

  .»آب لیمو طال، آب میوه، آب آبجو، غوره، آب« :قیاس قابل کلمات
قابل ی اجزاي آن نهمنشینی معا زیرا معنی کل ترکیب از ،استشفاف به لحاظ معنایی  این ترکیب

  .اند کار رفته خود به  اولیه در معنی» معدن«و » آب«سی و نیز تکواژ قامو دریافت است
آید، زیرا به اجزاي خود قابل تجزیه است؛ به بیان  شمار می  به لحاظ صرفی این واژه شفاف به

د و نیز بینی دارن زبان نقش قابل پیش هر دو براي سخنگوي فارسی» معدن«و » آب«  هاي تر، تکواژ ساده
  .انجامد به سبب زایایی در نظام صرفی زبان فارسی به انگیزش صرفی می» ي -«وند 

اند،  داراي  در جایگاه هسته ساخته شده »آب«بسیاري از کلماتی که با معنایی  -به لحاظ صرفی
در این » ي -«پسوند . آید آبی که از غوره به دست می »غوره آب«براي مثال  .است »ازي - «رابطه 

  ).120:1388سبزواري، (ترکیب به اسم پیوسته است 
تا به  شود حق از متعهد است و به دادگستري داده می  رسمی مطالبه  اي که وسیله نامه :اظهارنامه -5

  .اظهاریه شود؛ اي از آن هم براي شخص درخواست کننده فرستاده می نسخه .دنمتعهد ابالغ کن
  .اسم مرکب: نوع واژه

  .»نامه+ ار اظه«: ساخت صرفی
  ).اي براي اظهارنظر نامه(= اضافی مقلوب : نوع ترکیب

  .»عقدنامه نامه، اجاره نامه، آیین روزنامه، نامه، صلح نامه، معرفی«: قیاس قابل کلمات
به لحاظ معنایی دلیل این واژه دو به . اند کار رفته در این ترکیب هر دو تکواژ در معنی حقیقی خود به

معنی کل ترکیب از همنشینی  ،نیاًثا ؛با این ترکیب  قیاس قابل کلمات وجود به دلیل ،اوالً شفاف است؛
  .ی اجزاي آن قابل دریافت استنمعا
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تر،  تجزیه است؛ به بیان ساده آید، زیرا به اجزاي خود قابل شمار می  به لحاظ صرفی این واژه شفاف به
  .بینی دارند زبان نقش قابل پیش هر دو براي سخنگوي فارسی» نامه«و » اظهار«  هاي تکواژ

  
 گیرينتیجه - 5

 از فرهنگ دو جلدي سخن انوري) مرکب - مشتق، مرکب و مشتق(هاي غیربسیط  واژهدر این پژوهش 
 -، مشتق، مشتقمرکب سامد وقوع عبارتند ازها به ترتیب به لحاظ ب این واژه. نداستخراج شد) 1382(

مرکب، بیست و هشت واژه مشتق و بیست و چهار واژه ژه تصادفی، چهل و هشت وا  از صد واژه. مرکب
  .  دست آمد  مرکب به -مشتق

  :   گردد به شرح زیر ارائه می  نتایج حاصل از تحلیل صد واژه
ها بستگی  ها به آگاهی و دانش قبلی شنونده در مورد ترکیب ترکیب و صرفی شفافیت و تیرگی معنایی -1

گوییم نوعی ماهی که پوست سیاه رنگ، بدن  می» ماهی شیر«اژه دارد، براي مثال در توصیف معنی و
مرکز و  ریف، این ترکیب درونطبق تع. سازند دندان آن کارد و چاقو می تیغ دارد و از گوشت کم کشیده و

» ماهی شیر«اگر کسی   است، در نتیجه، ترکیب به لحاظ معنایی شفاف است، ولی» ماهی« هسته معنایی
مثال . خواهد بود» شیر«ترکیب   نتیجه هسته ست بگوید نوعی شیر به شکل ماهی، دررا نشناسد، ممکن ا

» گل«ممکن است کسی . توصیفگر» گل «هسته است و » کلم« در این واژه. است» کلم گل»  دیگر واژه
را توصیفگر در نظر بگیرد، پس آگاهی و دانش قبلی در تشخیص شفافیت و تیرگی » کلم«را هسته  و 

  .مهم است
، صورت صرفی یا  هاي سازنده بودن به تکواژ  پذیر ها به تجزیه و تیرگی صرفی ترکیب  شفافیت -2

ها در  تحوالت ساختی واژه مربوط است،بینی  و قابل تفکیک بودن اجزاي ترکیب  اشتقاقی قابل پیش
اف به لحاظ صرفی با هاي شف افتد که واژه گذارد و گاه اتفاق می پذیري آنها تاثیر می طول تاریخ بر تجزیه

شده » قندان«تحت تاثیر عملکرد حذف تبدیل به » قنددان«  یابند؛ مثال واژه ساختی تیره میگذشت زمان 
   . که به لحاظ صرفی تیره است

کار رفته است،  هاي قاموسی در معناي مجازي خود به که یکی از واژه ها با ایندر برخی از ترکیب -3
کار رفته است، زمانی   به» پیش«معناي دوم  » پرداخت پیش«ل در ترکیب براي مثا. ترکیب شفاف است

کاربرد واژه در معنی اولیه،   پس. که هنوز نیامده است، اما ترکیب به لحاظ معنایی و صرفی شفاف است
 .مالك قطعی براي تشخیص شفافیت و تیرگی نیست

اند و نیز  کار رفته خود به  در معنی اولیهکه هر دو تکواژ  نمرکب با ای -هاي مشتقدر برخی از واژه -4
  که در میانه» کشی اسباب«مانند  تکواژ دستوري از زایایی برخوردار است، اما ترکیب شفاف نیست،

 .گیرد پیوستار تیرگی و شفافیت قرار می
برخی .  »ازآب ب«، مانند اندتیره آن کلمات ها زیاد است، قیاس با برخی از ترکیب که کلمات قابل با این -5

 .»آمیزي رنگ« ، ماننداندیاس با آنها زیاد نیست شفافکه کلمات قابل ق نیز با این
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آید، براي مثال در  حساب نمی کاربرد در معنی استعاري یا مجازي، مالك قاطع براي تیرگی معنایی به -6
  .این ترکیب شفاف استکار رفته،  با وجود  به)  نگاه داري(در معنی مجازي » دار» «انبارداري«ترکیب  

، تیرگی و شفافیت آنها از نظر معنایی و صرفی »شکن مه«مرکز دارند، مانند  برون  که هسته درکلماتی -7
برخی از چنین هم. اندلحاظ صرفی شفاف یکسان نیست، برخی از این کلمات به لحاظ معنایی تیره و به

دو تکواژ قاموسی در  ، زیرا هراندشفاف» یافته نجات«ند د، مانمرکز دارن معنایی برون  که هسته ها با این واژه
اند و نیز تکواژ دستوري به سبب زایایی در زبان فارسی به انگیزش معنایی  کار رفته خود به  معنی اولیه

مرکز است؛ ولی اگر معنی  نمعنایی برو  است که داراي هسته» قدم صاحب«  ال دیگر، واژهمث. انجامد می
مرکز و معنی  معنایی برون  پس وجود هسته. ین واژه شفاف استکواژ را مالك قرار دهیم، اهر دو ت  اولیه

  . کنند ها متناقض یکدیگر عمل می اولیه در برخی از ترکیب
را از دست داده، یعنی در  معناي پیشوندي خود» هم«، پیشوند »همسایه«ها، مانند  در برخی از واژه -8

براي مثال . کند شود، یعنی از تیرگی به شفافیت گرایش پیدا میواژه می گذر است و تبدیل به یک  مرحله
 .تبدیل به یک کلمه و شفاف شده است» همسایه«تیره است، ولی در » راي هم»   در واژه» هم«پیشوند 

در این واژه تیره است، ولی این تکواژ قاموسی » آرام« است که تکواژ قاموسی» آرامگاه«  مثال دیگر واژه
هاي مشتق پسوندها به سبب زایایی در نظام  در اکثر واژه. گی خود را از دست داده و شفاف شده استتیر

انجامد، با وجود این، تکواژ دستوري مالك مطمئن براي  صرفی زبان فارسی به انگیزش صرفی می
بان فارسی نظام صرفی زبه سبب زایایی در » آسا- «، تکواژ »آسا غول«  در واژه. شفافیت و تیرگی نیست
تیره است، زیرا معنی کل ترکیب به ذهن متبادر » آسا غول«انجامد؛ ولی ترکیب  به انگیزش معنایی می

  .  شود نمی
روند، ولی به دلیل  کار می هاي بسیاري به که زایا هستند و با واژه برخی از پسوندهاي اشتقاقی با این -9

که » بان«کنند، مانند پسوند  به تیرگی گرایش پیدا میهاي مختلف معنی متفاوتی دارند،  که در واژه  این
  . بان، خلبان و مرزبان سایه هاي مختلف معانی متفاوتی دارند، مانند باغبان، پاسبان، در واژه

هاي غیربسیط، تکواژ جزء دوم ترکیب نقش مهمی در شفافیت واژه دارد تا تکواژ جزء  در برخی واژه -10
کار رفته    خود به  ا تکواژ جزء اول، در معنی اولیهه در این ترکیب. »برداري الگو«، »تراشی مانع«اول، مانند 

ها  کند، با این حال این ترکیب به سبب زایایی به انگیزش معنی کمک می» ي -«و تکواژ دستوري 
  .توان معنی کل ترکیب را فهمید اند، زیرا با دانستن معنی تکواژ جزء اول و تکواژ دستوري نمی تیره
ی همسان عمل بسیط متوازن و بدلی، تیرگی و شفافیت معنایی و صرف هاي غیر در بیشتر واژه -11
  .که هم از نظر معنایی و هم از نظر صرفی تیره است» تربیت معلم«  کند، مانند واژه می
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