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درفعلمرکبفارسیبراساسنظریةواژگانزایشی
 زهرا روحی بايگی
چکیده:
مقالة حاضر با هدف تبيين باهمايیِ علل تأثيرگذار بر باهمايی عناصر پيشفعلی اسمی و همکرد «دادن» در فعل مرکب فارسی بر
مبنای نظرية واژگان زايشی (پاستيوسکی )7331 ،نگاشته شده است .در ميان مجموعه عوامل تأثيرگذار ممکن ،به طور ويژه
عوامل معنايی را در کانون توجه قرار داده و تالش میکنيم نشان دهيم که ويژگیهای معنايی عناصر تشکيلدهندة فعل مرکب
چگونه باهمايی عناصر پيشفعلی و همکرد «دادن» را در افعال مرکب فارسی تعيين میکنند .گام نخست در اين مسير طبقهبندی
عناصر پيش فعلیِ اسمی ترکيب شده با همکردِ مذکور با استفاده از مفاهيم نظری برگرفته از رويکرد واژگان زايشی است .اين
طبقهبندی با هدف تعيين ميزان باهمايی همکرد «دادن» با هريک از طبقات و زيرطبقات معرفی شده و در نتيجه تعيين نوع معنايی
گزينش شده توسط آن صورت گرفته است .پس از طبقهبندی پيشفعلهای اسمی ،درگام بعدی به بررسی ميزان و سهم معنايی
«دادن» در مجموعه دادههای مورد تحليل میپردازيم .با بهرهگيری از اطالعات بازنمايی شده در ساختارهای واژگانی -معنايیِ
عناصر زبا نی بويژه ساختارکيفی که دربردارندة اطالعات محدود اما مورد نياز جهت شرح روابط معنايی -واژگانی و
محدوديتهای باهمايی است ،امکان تبيين باهمايی دو عنصر تشکيلدهندة افعال مرکب (در اين پژوهش افعال مرکب ساخته
شده با همکرد «دادن») بر اساس مفاهيم اين نظريه فراهم میگردد .روش اين پژوهش ،توصيفی -تحليلی است .افعال مرکب
مورد بررسی و معانی و مثالهای مربوطه از فرهنگ بزرگ سخن (انوری )7937،استخراج شده است.
واژههایکلیدی:
فعل مرکب فارسی ،همکرد «دادن» ،باهمايی ،محدوديتهای ترکيب ،واژگان زايشی.
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.1مقدمه
اگرچه زبانشناسان ايرانی و غيرايرانی طی دهههای گذشته پژوهشهای متعددی دربارة فعل مرکب فارسی انجام
دادهاند ،عمده رويکرد اتخاذشده در آنها نحوی ،نحوی  -معنايی يا ساختواژی بوده است .همچنين در معدود
پژوهشهای معنیمحور موجود (غيرشناختی يا شناختی) ،تحليلی مستقل راجع به علل باهمايی عناصر تشکيلدهندة
فعل مرکب ارائه نشده است .بر اين اساس ،واکاوی علل «معنايی» باهمايیِ عناصر پيشفعلی نظير «جايزه»« ،نم»،
«سازمان»« ،محصول»« ،مانور»« ،دلگرمی»« ،وليمه»« ،ويراژ» و «برش» با همکرد «دادن» انگيزة انجام اين پژوهشاند.
پرسش اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اينکه ميزان و سهم معنايی هريک از عناصر تشکيلدهندة فعل مرکب در
باهمايیِ آنها تا چه اندازه است .برای پاسخ به اين پرسش تالش شده است با استفاده از سازوکارهای تحليلی برگرفته
از نظرية واژگان زايشی (پاستيوسکی ،)7331 ،7ويژگیهای واژگانی  -معنايی عناصر پيشفعلی اسمی و همکرد
«دادن» ،بررسی و تأثير مختصات معنايی آنها را بر باهمآيی عناصر مذکور واکاوی شود .نظرية واژگان زايشی به دليل
تمرکز ويژه بر معنیشناسی اسامی و مبحث ترکيبپذيریِ عناصرِ زبانی و نيز تحليل تفصيلیِ فرايندِ چندمعنايی در زبان
طبيعی از ديگر نظريات موجود در حوزة معنیشناسی واژگانی متمايز میشود؛ بنابراين با توجه به ويژگیهای مذکور،
اين نظريه ابزار نظری پژوهش حاضر است و دادههای پژوهش ،شامل افعال مرکب تشکيلشده از عناصر پيشفعل
اسمی با همکرد «دادن» مستخرج از فرهنگ بزرگ سخن (انوری )7937 ،بر مبنای مفاهيم نظری آن بررسی شدهاند.
درخور ذکر است در پژوهش حاضر عقيده بر اين است که همکردهای شرکتکننده در ساخت فعل مرکب (نظير
«کردن»« ،کشيدن»« ،زدن»« ،دادن») با توجه به ميزان رنگباختگیِ معنايی پيوستاری از افعال واژگانی (در افعال
مرکب موسوم به انضمامی) ،عناصر فعلی نيمهسبک و عناصر فعلی کامالً سبکشده (در افعال مرکب موسوم به
ترکيبی) تشکيل شده است .عنصر فعلی «کردن» در يک سر اين طيف در جايگاه سبکترين و پربسامدترين همکرد
فارسی قرار میگيرد؛ اما افعالی نظير «زدن»« ،دادن» و «کشيدن» در مقايسه با «کردن» و نيز در ترکيبات مختلف
ساختهشده با هريک از آنها ،با توجه به عناصر پيشفعلی ،درجات مختلفی از سبکشدگی معنی را نشان میدهند .به
عبارت ديگر ،اين عناصر فعلی در ساخت فعل مرکب به يک ميزان از معنی تهی نشدهاند .برخی حالت واژگانی،
برخی نيمهواژگانی و برخی صرفاً حالت نقشی دارند و درنتيجه ،مسير «دستوری شدگی» را به اندازة «کردن» طی
نکردهاند.
 .2پیشینةپژوهش
گريمشا 2و مستر )7333( 9فعل سبک در زبان ژاپنی را بررسی کردند و به دنبال آن ،توجه بسياری از پژوهشگران در
زبانهای مختلف بهسوی ساختار فعل مرکب و تحليل ابعاد گوناگون آن ازجمله سطح ساخت و نحوة شکلگيری،
تعريف فعل سبک و بيان ويژگیها و نقش آن در ساختار فعل مرکب ،ويژگیهای واژی  -نحوی و معنايی عناصر
سازنده ،ويژگیهای حالتنشانی ،تغيير ظرفيت و مباحث مرتبط با ساختار موضوعی و رويدادی معطوف شد .در زبان
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فارسی نيز مقولة فعل مرکب در دهههای اخير ،شايان توجه و توصيف بسياری از دستورنويسان و زبانشناسان ايرانی و
غيرايرانی قرار گرفته است؛ ازجمله :خانلری7911 ،؛ کريمی7331 ،؛ واحدی لنگرودی7331 ،؛ کريمیدوستان،
7331؛ فولی ،7هارلی 2و کريمی2001 ،؛ دبيرمقدم7931 ،؛ طباطبايی7931 ،؛ مگردوميان2007 ،9؛ فاميلی 2001 ،و
ساموليان 1و فقيری .2079 ،در اين آثار که عمدتاً با رويکردهايی نحوی يا نحوی  -واژگانی و به ندرت معنايی نگاشته
شدهاند ،هيچ پژوهش مستقلی ديده نمیشود که با محوريّت تبيين علل و چگونگی باهمايی عناصر تشکيلدهندة فعل
مرکب انجام شده باشد .درمجموع ،اين پژوهشها در البهالی مطالبی راجع به فعل مرکب و بررسی ابعاد گوناگون
آن تنها اشاراتی مختصر و کلی به علل و انگيزههای باهمايی عناصر پيشفعلی با همکرد(ها)ی خاص ديده میشود .در
ادامه برخی از پژوهشهای مذکور و نيز برخی از پژوهشهای متأخر معرفی شدهاند.
طبائيان ( )7313دربارة افعال مرکبی که در آنها عنصر پيشفعلی با افعال کمکی «کردن»« ،شدن»« ،بودن» و
«داشتن» ترکيب میشود ،مانند «بيدارکردن»« ،بيدارشدن»« ،بيداربودن» و «دوستداشتن» معتقد است در ژرفساخت
تنها عناصر پيشفعلی حضور دارند که با مشخصة نحوی  -معنايی «عمل»« 1،فرايند»« 1،ايستايی» ،يا «بهرهوری»

1

مشخص شدهاند .عنصر پيشفعلی دارای مشخصة عمل در روساخت به همراه فعل کمکی «کردن» ظاهر میشود.
عنصر پيشفعلی برخوردار از مشخصة فرايند با فعل کمکی «شدن» و عنصر پيشفعلی دارای مشخصة ايستايی با فعل
کمکی «بودن» و عنصر پيشفعلی برخوردار از مشخصة بهرهوری با فعل کمکی «داشتن» تجلی میيابد.
به اعتقاد خانلری ( )7911همکرد «کردن» با اسامی و صفات ترکيب میشود و در همة موارد تنها وظيفة جزءِ
صرفی دارد .همچنين هر اسم معنی فارسی ،چه بسيط و چه مشتق از فعل و همة مصدرهای عربی ،با همکرد «کردن»
ترکيب میشوند و فعل مرکب میسازند .خانلری در جايی ديگر در آن کتاب مثالهايی ارائه کرده که در آنها جزء
اول اسم ذات است؛ مانند «جاروکردن» و بدين ترتيب نکتة نخست در اين نقل قول را تصحيح کرده است؛ اما نبودن
ترکيبهايی همچون «امانکردن»« ،رضايتکردن» که در آنها جزء اول ،اسم معنی است ،نکتة دوم فوق تعميمی را که
خانلری برای آن قائل است ،در بر نمیگيرد (خانلری 7911 ،نقل از دبيرمقدم.)711-711 :7931 ،
دبيرمقدم ( )713 :7931ذيل مبحث منضمشدن گروههای حرف اضافهای و به دنبال ذکر جمالتی نظير:
( )7بچه به زمين خورد.
( )2بچه زمين خورد.

به اين نکته اشاره دارد که مفهوم «پذيرايی»( 3يعنی پذيرای چيزی يا وضع و حالتی شدن) که زيربنای تمام موارد
رخداد «خوردن» (واقعی يا استعاری) است ،توجيهگر همآيی اين فعل با جزء اسمی «زمين» است .به بيانی ديگر،
مفهومی که در کلية موارد رخدادِ «خوردن» پايدار و برقرار است ،اين است که فاعل پذيرای نتيجة فعل میشود
1
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(همچون «غصهخوردن»« ،غذا خوردن» و «زمينخوردن») .او (دبيرمقدم )737-732 :7931 ،به هنگام بحث دربارة
تفاوتهای افعال مرکب انضمامی و ترکيبی ،ذيل تفاوت سوم مینويسد:
«پس از انضمام فعل هويت واژگانی و شفافيت معنايی خود را همچنان حفظ میکند؛ درحالیکه در ترکيب اسم و فعل ،فعل
دستخوش واژیشدن 7میشود و درواقع به نشانة «نوع عمل» تبديل میشود که مقولهای ماهيتاً نمودی است .در افعال مرکبی نظير
دادزدن /کشيدن ،نفسزدن /کشيدن ،اگر اهل زبان قصد داشته باشند نيرو و انقطاع عمل را برجسته سازند ،ديدگاه و منظر «زدن»
برگزيده خواهد شد؛ اما اگر طول و ديرش عمل برجسته شود ،ديدگاه و منظر «کشيدن» انتخاب خواهد شد».

به اعتقاد کريمیدوستان ( ،)32 :7331اگر افعال سبک تهی از معنی در نظر گرفته شود ،آنگاه بايد اين افعال را
بدون وجود محدوديت با هرگونه عنصر پيشفعلی ترکيب کرد و نيز بايد به سادگی افعال سبک را بدون ايجاد
کوچکترين تغيير در معنی کلی فعل مرکب جايگزين يکديگر کرد که البته اينگونه نيست .شايد بتوان بعضی افعال
سبک را با ويژگیهای يکسان جانشين يکديگر ساخت؛ امّا در بسياری از موارد اين جايگزينی امکانپذير نيست و به
تغيير معنی فعل مرکب دستکم در سطح ساختار موضوعی منجر میشود .نظير «شکستدادن» و «شکستخوردن» .به
نظر او ،حتی در صورت وجود امکان جايگزينی نيز تفاوتهای سبکی و کاربردشناختی مشهود است.
حاجعبدالحسينی ( )2000با اتخاذ چارچوب نظریِ واژگان زايشی (پاستيوسکی )7331 ،به چگونگی
ترکيبپذيری دو عنصر فعل مرکب و محدوديتهای معنايی موجود در اين ساختها میپردازد و تالش میکند تا
پيشبينی کند عنصر غيرفعلی با چه افعال سبکی همراه میشود و فعل مرکب میسازد .به اعتقاد او ،در ترکيبات
جدايیپذير و جدايیناپذير ،اين تمايز نتيجة محدوديتهای انتخابیِ افعال و نيز اسامی موجود در ساختار فعل مرکب
است .او افعال مرکب را به دو دستة اصطالحی و غيراصطالحی طبقهبندی میکند و امکان تحليل افعال مرکب
اصطالحی را در چارچوب يادشده امکانپذير نمیداند .دادههای استفادهشدة حاج عبدالحسينی بسيار محدود است و
درنهايت نيز از عهدة ارائة تحليلی منسجم بر نمیآيد.
فولی و همکاران ( )2001نيز معتقدند هرچند فرايند ساخت فعل مرکب فرايندی آشکارا نحوی است ،کامالً زايا
نيست؛ زيرا برخی از افعال سبک ممکن است با برخی از عناصر پيشفعلی ترکيب شوند و برخی ديگر خير .آنها
مینويسند ماهيت برخی از اين محدوديتها نحوی است؛ مثالً فعل «شدن» يک متمم از نوع بند کوچک محمولی 2را
انتخاب میکند؛ در حالیکه «کردن» میتواند يا يک متمم اسمی 9را انتخاب کند ،زمانی که به معنی «انجامدادن»
است يا يک متمم از نوع بند کوچک را زمانی که با خوانش سببی است:
( .9الف) ميزو تميز کردم.
( .9ب) ميز تميز شد (عنصر پيشفعلی محمولی).
( .1الف) بچه رو حموم کردم.
( .1ب) * بچه حموم شد (عنصر پيشفعلی اسمی).
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آنها همچنين همسو با آراء لوين و راپاپورت )7331( 7به تأثير مفهوم سبب درونی 2در تقابل با سبب بيرونی 9در رابطه
با تفاوت ميان تناوبهای آغازی /نامفعولی مانند «بازشدن»«/بازکردن» و موارد غيرتناوبی مانند
*

«سرخشدن»« /سرخکردن» اشاره دارند:
( .1الف) در باز شد.
( .1ب) علی در را باز کرد.
( .1الف) کيما سرخ شد.
*

( .1ب) پپر کيما رو سرخ کرد.

وضعيت «سرخشدن» به اين دليل که تنها بهواسطة عاملی درونی ايجاد میشود ،در ترکيب با فعل سببیِ «کردن» ،ديگر
به اين معنی به کار نمیرود .همچنين برخی از عناصر پيشفعلی ممکن است نتوانند با صورت نامفعولی «خوردن»
ترکيب شوند؛ زيرا بر رويدادهايی داللت دارند که برای محقَقشدن به عامل نياز دارند و بنابراين اين رويدادها ذاتاً
نافاعلی هستند .بر اين اساس ،به گمان ايشان ،بدساختی مثال ( .1ب) در زير معنايی است ،نه نحوی:
( .1الف) دادزدن

( .1ب) *دادخوردن
مؤلفان متذکر میشوند در شرايطی که بر مبنای اصول نحوی يا معنايی ،شکست در زايايی شرح داده میشود ،به
توسلجويی به ’ ‘listednessيا’ ‘idiomaticityبرای افعال مرکب نيازی نيست.
برزگر ( )7939به بررسی افعال مرکب مشتق از صفت با سه همکرد «بودن»« ،شدن» و «کردن» میپردازد .نتايج
پژوهش او نشان میدهد تقريباً تمام صفتها در زبان فارسی قابليت ترکيب با همکرد «بودن» و تبديل به افعال مرکب
ايستا را دارند؛ حال آنکه تنها برخی از آنها با «شدن» و «کردن» ترکيب میشوند .به عقيدة او ،برخی از محدوديتهای
موجود در ترکيب صفت و همکرد در زبان فارسی از ساختار رويدادی همکرد و نيز لزوم تناسب بين ريشه (عنصر
پيشفعلی) و ساختار رويدادی همکرد ناشی میشوند.
رسالة دکتری عبدالکريمی ( )7930نيز کوششی است برای بررسی محدوديتهای واژی  -معنايی حاکم بر
ساخت فعل بسيط از مرکب متناظر و نيز ساخت فعل مرکب از بسيط متناظر در فارسی معيار بر مبنای رويکرد شناختی.
بر اين اساس ،او به دنبال تقسيم افعال بسيط به دو دستة مرکبساز و غيرمرکبساز ،تشکيل افعال مرکب متناظر را تنها
منتسب به افعال بسيط مرکبساز می داند و معتقد است بر تشکيل فعل مرکب از متناظر بسيط خود ،محدوديتهای
واژی  -معنايیای حاکم است که اين محدوديتها به نوبة خود ،مربوط به گزينش فعل(های) سبکی است که امکان
ترکيب با واژة مشتق از ريشة فعل بسيط مرکبساز را داشته باشد/باشند؛ زيرا مؤلفههای معنايی ريشة افعال بسيط
مذکور بر گزينش فعل سبک تأثير گذاشته است و درنتيجه ،نمیتوان از هر فعل سبکی برای تشکيل متناظر مرکب
فعل بسيط بهره برد.

1
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 .3مبانینظری
نظرية واژگان زايشی (پاستيوسکی )2007 ،چهارچوبی برای نمايش و بازنمود دانش زبانی پيش مینهد که
بازنمايیهای معنايی  -واژگانی عرضهشده در آن بخشی از اطالعات ذخيرهشده در واژگاناند .در اين چهارچوب،
تالش میشود کاربرد خالقانة زبان تبيين شود و با در نظر گرفتن سطوح چندگانه برای بازنمود انواع اطالعات
واژگانی و کاهش نظاممند اطالعات در مدخلهای واژگانی ،شيوة تازهای برای زايش معانی جديد در فرايند ترکيب
عرضه شود .در واژگان زايشی ،چهار سطح بازنمايی وجود دارد که عبارتاند از« :ساخت موضوعی»« 7،ساخت
رويدادی»« 2،ساخت کيفی» 9و «ساخت توارث واژگانی» .1اين سطوح چندگانه در بازنمايی معنیشناختی همة عناصر
واژگانی مفروض گرفته میشوند« .ساخت موضوعی» ازنظر پاستيوسکی ،مشخصة کمينة معنی واژگانیِ واژه (:7331
 )19و مشتمل بر چهار نوع موضوع «اصلی»« 1،پيشفرض»« 1،پسزمينه» (سايه) 1و «افزودههای واقعی» 3برای واحدهای
واژگانی است .موضوعهای اصلی ،موضوعهايی از واحد واژگانیاند که بايد در نحو تظاهر يابند و محدوديتهای
موجود بر تظاهر نحوی آنها از معيار تتا و ديگر شرايط روساختی بر ساختار موضوعی ،تعريف میشود؛ برای مثال،
«شهرزاد» و «کتاب» (در جملة «شهرزاد کتاب میخواند») ،موضوعهای اصلی فعل «خواندن» به شمار میروند.
موضوعهای پيشفرض ،موضوعهايی هستند که برای خوشساختی منطقی جمله نيازند؛ اما بيان آنها در نحو اختياری
است؛ مثالً «از جنس ابريشم» يا «ابريشمی» (در جملة «او لباسی از جنس ابريشم (ابريشمی) خريد») موضوعِ
پيشفرض فعل «خريدن» است .موضوعهای پسزمينه (سايه) موضوعهايی هستند که به لحاظ معنايی در واحد
واژگانی ادغام شدهاند و تنها با عمليات زيرنوعگذاری 3يا توصيفات دقيقتر در کالم بيان میشوند؛ برای مثال در
جملة (علی به حسن لگد زد) موضوع پسزمينه يا ساية فعل لگدزدن ،پا است که در تماس با حسن قرار میگيرد.
برخالف موضوعهای پيشفرض که بنا به شرايطی فراتر از سطح جمله (عوامل کالمی و بافتی) بهصورت اختياری
بيان میشوند ،موضوع پسزمينه يا سايه ،تنها در شرايط بسيار خاصی در درون جمله بيانشدنی است و اين زمانی
است که موضوعهای بيانشده در رابطة زير نوع با موضوع پسزمينه قرار میگيرند؛ مثال:
( )3سينا * با پايش /با پای چالقش به ديوار لگد زد.
( )3مريم * با دستش /با دست راستش به من سيلی زد.

افزودههای واقعی پارامترهايی هستند که بخشی از تعبير و توصيف موقعيتاند و به بازنمايی معنايی واژة خاصی مربوط
نيستند .افزودههای زمانی و مکانی (برای مثال در جملة مريم فردا به مشهد میرود) از اين قبيلاند.
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«ساخت رويدادی» بيانکنندة نوع رويداد يک واحد واژگانی يا گروه نحوی و شامل رويدادهای «حالت»،

7

«فرايند»2يا «گذر» 9است .در اين سطح همچنين ساختِ زيررويدادی يعنی زيررويداد(های) برجسته و قواعدی برای
ترکيب رويدادها بازنمايی میشود (پاستيوسکی« .)7337 ،ساخت کيفی» ،نظامی از روابط است که بهطور ويژه به
معنیشناسی اسم میپردازد و شباهت بسيار به ساخت موضوعی فعل دارد .ساخت کيفی اسم در قالب چهار نقش به
ابعاد معنايی آن را توصيف میکند .اين نقشها عبارتاند از« :نقش سازنده» که بيانکنندة رابطة ميان يک شیء و
ويژگیهای آن شامل ماده ،وزن ،اجزای سازنده است« .نقش صوری» 1که بيانکنندة وجوه تمايز بخشِ شیء نظير
شکل ،رنگ و اندازه در ميان مجموعهای از اشياء است« .نقش غايی» 1که بيانکنندة هدف و کارکرد شیء است و
باالخره «نقش عاملی» 1که بيانکنندة عوامل دخيل در به وجود آمدن شیء است« .ساختار توارث واژگانی»

3

بيانکنندة نحوة ارتباط کلی مفهوم يک واژه با ديگر مفاهيم موجود در واژگان 3در نظامی توارثی و نيز فراهمکنندة
پيوندی صريح با دانش جهانشناسی عمومی (عقل سليم) 70است .پيوند اين سطوح با يکديگر با مجموعهای از
سازوکارهای زايشی ،فراهم و به اين ترتيب ،تعبير ترکيبیِ واژهها در بافت ممکن میشود (پاستيوسکی.)17 :7331 ،
.1-3ابزارهایزایشیدرنظریةواژگانزایشی

پاستيوسکی در نظرية واژگان زايشی خود به دنبال دستيابی به الگويی معنايی در زبان است؛ الگويی با ابزارهايی که با
آنها بتوان به شمار بالقوهای از معانی واژهها در بافت دست يافت و ضمناً محدودکنندة تعداد معانیای باشد که واقعاً
در واژگان ذخيره میشوند .سازوکارهای مسئول برای اين رفتارِ چندريختیِ زبان شامل مجموعهای از ابزارهای زايشی
است که سطوح مختلف معنیشناسی واژگانی را به يکديگر ،مربوط و تعبير ترکيبی واژگان در بافت را فراهم
میسازند (پاستيوسکی701 :7331 ،؛ 2001؛ .)2003
.1-1-3تحمیلنوع

تحميل نوع 77عمليات معنايی که تبديلکنندة نوع موضوع به نوع مورد نياز تابع (محمول) است و در صورت
عملنکردن آن ،خطای نوع 72رخ میدهد (پاستيوسکی.)777 :7331 ،

1
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مرجعگزینیگزینشی

.2-1-3
در نظرية واژگان زايشی ،عمليات مرجعگزينی گزينشی بيشتر در بافت تبيين چندمعنايی صفات مطرح شده است و بر
7

بر اين فرض متکی است که برخی توصيفگرها تنها بخشی از محتوای معنايی اسم در ساختار کيفی را برای توصيف،

انتخاب میکنند؛ برای مثال دو صفت گرانقيمت و مات در افعال مرکبی نظير کتاب گرانقيمت و حباب مات
توصيفکنندة شیء فيزيکیاند ،نه فعاليت يا وضعيت مربوط به شیء .در اين موارد صفات مذکور به نقش صوری
هسته ،اشاره و آن را توصيف میکنند (پاستيوسکی .)2002 ،
همترکیبی
 .3-1-3
از عمليات معنايی همترکيبی برای توصيف و تبيين تأثيرگذاری دوسوية اطالعات موجود در موضوع و محمول بر
2

يکديگر استفاده میشود .حاص ل اين تأثيرگذاری دوسويه در ترکيب عناصر موضوع و محمول خلق طيفی از مفاهيم
است که شايد هيچ واژگانی از عهدة ثبت و فهرستکردنِ تمامی آنها بر نمیآيد (پاستيوسکی7337 ،؛ .)722 :7331
پاستيوسکی درآثار متأخر خود (2007؛  )2001به طرح الگويی برای گزينش معنايی موضوع از محمولها میپردازد.
الگوی مذکور در قالب يک نظام نوع سهسطحی ،عبارتاند از:
نوعهایطبیعی
(الف) 

مفاهيم نوع طبيعی 9تنها به نقشهای کيفی صوری و سازنده اشاره دارند.
نوعهایکارکردی(مصنوع)
(ب) 

نوعهای کارکردی 1مفاهيمیاند که به نقش غايی يا عاملی اشاره دارند .انواع مصنوعی در زبان متفاوت با انواع
طبيعی رفتار میکنند؛ زيرا دربردارندة اطالعات بيشتری راجع به کاربرد و هدفشان هستند.
نوعهایپیچیده:
(پ) 
نوعهای پيچيده 1مفاهيمیاند که به رابطة ذاتی ميان انواع ،از سطوح ديگر اشاره دارند (پاستيوسکی.)2007 ،
باهماییعناصرپیشفعلیباهمکرد«دادن»

.
همکرد بررسیشده در پژوهش حاضر ،فعل «دادن» است که از همکردهای پرکاربرد در زبان فارسی است .معنی
اصلی و مرکزی اين فعل عبارت است از «سپردن و واگذارکردن چيزی به کسی يا جايی» که در تقابل معنايی با فعل
«گرفتن» قرار میگيرد (انوری .)2317 :7937 ،بر اين اساس ،انتقال شيئی معموالً ملموس و عينی (کنشپذير) توسط
عنصر عامل يا کنشگر بهسوی عنصر هدف با تأکيد بر عنصر کنشگر ،بنماية معنايی اين فعل را تشکيل میدهد
(نغزگوی کهن و داوری .)7937 ،همچنانکه در مقدمه اشاره شد در اين پژوهش معتقديم همکردهايی نظير «دادن»
به اندازة همکرد «کردن» ،مسير دستوریشدگی را نپيمودهاند .فعل «دادن» در همنشينی با عناصر پيشفعلی مختلف،
درجات مختلفی از سبکشدگی را نشان میدهد و بنابراين ،بسته به ميزان حفظ يا رنگباختگی مؤلفههای معنايی در
اين فعل ،نحوة اعمال گشتارهای زايشی تحميل نوع و همترکيبی بر روی عنصر پيشفعلی متفاوت خواهد بود .در
1
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ادامه ،طبقهبندی افعال مرکب ساختهشده با همکرد «دادن» براساس (الف) طبقات معنايی همکرد «دادن» براساس ميزان
سبکشدگی معنايی و (ب) طبقات معنايی عناصر پيشفعلی ترکيبشده با همکرد «دادن» و ذکر نمونههايی از اين
طبقات در جدول ( )7شرح داده شدهاند.
بندیعناصرپیشفعلیترکیبشدهباهمکرد«دادن»


طبقه
.1افعال مرکب ساختهشده با همکرد «دادن» را با توجه به معنی اصلی اين فعل در کاربرد سنگين آن در سه طبقة اصلی قرار
دادهايم:
(الف) افعال مرکبی که در آنها همکرد «دادن» ،معنی واژگانی خود «انتقال مالکيت شیء فيزيکی يا موجوديتهای
انتزاعی با تأکيد برکنشگر» را حفظ کرده است.
(ب) افعال مرکبی که در آنها عنصر فعلی نيمهسبک «دادن» ،مفهوم انتقال در معنی کلی آن را (با کمرنگشدن
تدريجی مفهوم انتقال مالکيت) حفظ کرده است و به اين دليل ،با اعمال گشتار زايشی تحميل نوع با عناصر پيشفعلی
محمولی ترکيب میشوند.
(پ) افعال مرکبی که در آنها عنصر فعلیِ رنگباختة «دادن» به دليل حفظ مولفة معنايی کلی «ديگرمحوری» (در معنی
«انجام عمل يا کنشی خاص نسبت به يا در رابطه با فردی خاص») و همچنين مفهوم «انتقال» (در برخی از افعال مرکب
ساختهشده با اين همکرد) ،با عناصر پيشفعلی محمولی ،عنصری فعلساز گزينش میشود .همکرد رنگباختة مذکور
با همکرد «کردن» تقابل معنايی دارد.
همچنين ترکيبات ساختهشده با فعل واژگانی «دادن» (گروه الف) را براساس ويژگیهای معنايی عناصر پيشفعلی،
در دو زيرطبقة ديگر قرار دادهايم:
( )7پيشفعلهای غيرمحمولی دال بر عناصر ملموس (با سه زيرطبقة (الف) اسامی دال بر شیء مصنوع( ،ب) اسامی
دال بر نوع طبيعی و (پ) اسامی چندگانه)؛
( )2پيشفعلهای غيرمحمولی دال بر موجوديتهای انتزاعی.
عناصر پيشفعلی محمولیِ ترکيبشده با عنصر فعلی نيمهسبک «دادن» نيز در قالب دو گروه زير طبقهبندی شدهاند:
( )7اسامی محمولی دال بر ويژگی ،وضعيت يا اشکال خاص؛
( )2اسامی محمولی دال بر کنشهای گفتاری.
عناصر پيشفعلی در ترکيب با فعل سبکشدة «دادن» (گروه (پ)) نيز با توجه به تدرّج و تفاوت معنايی ايجادشده در
اين فعل در قالب سه زير طبقه قرار میگيرند:
( )7کنشهای ديگرمحور با تأثيرگذاری مستقيم بر عنصر کنشپذير (با انتقال نتيجة حاصل از کنش به کنشپذير)
در ترکيبات ساختهشده با اين عناصر پيشفعلی ،فعل سبکشدة «دادن» در معنی «انجام کنش يا عملی خاص (تغيير
شکل ،ماهيت و غيره) بر روی کسی يا چيزی» و ايجاد تغييرات مستقيم در عناصر کنشپذير است.
( )2اسامی دال بر کنشهای ديگرمحور بدون تأثيرگذاری
افعال مرکبی که در آنها فعل سبکشدة «دادن» همچنان در معنی «انجام کنش يا عملی ديگرمحور است»؛ با اين
تفاوت که عمل يا کنش انجامشده تنها در رابطه با فرد يا افرادی ديگر صورت گرفته است و متضمّن اِعمال هيچگونه
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تغيير يا تحولی در آنها نيست .در ادامه ،مثالهايی برای هريک از طبقات معنايی عناصر پيشفعلی ترکيبشده با
همکرد «دادن» در جدول ( )7ارائه شدهاند.
ترکیباتمشتملبرعنصرپیشفعلیوهمکرد«دادن»

جدول()1
همکرد «دادن»

طبقات معنايی پيشفعل
اسامی

مثال
انعام ،وام ،بهره ،جايزه ،جريمه،

اسامی دال بر نوع مصنوع

غيرمحمولی دال
بر اسامی ذات

شيرينی
اسامی دال بر نوع طبيعی

آب ،آب روغن ،بو ،ريشه ،شير ،ميوه،
آفتاب

فعل واژگانی

اسامی دال بر نوع

«دادن»

افطار ،تنزيل ،طرح

چندگانه
اسامی
غيرمحمولی دال
بر انتزاعيات

اسامی دال بر امور
انتزاعی
اسامی دال بر کنشهای

«دادن» نيمهسبک

اسامی محمولی

«دادن» سبک شده

اسامی محمولی

ثواب ،جزا ،اجر ،پند ،حال ،سود ،ضرر

پيغام ،پيشنهاد ،اطالع ،اندرز ،بشارت

گفتاری
پف ،پوش ،چين ،خم ،فر ،فرم

اسامی دال بر اشکال خاص،
حالتها يا وضعيتها

انتظام ،اهميت ،ايمنی ،برتری ،بيهوشی
کنشهای ديگرمحور (با

تراش ،خراش ،ساب ،جوش ،کش

مفهوم انتقال)
کنشهای ديگرمحور (عدم

اجاره ،کرايه ،رهن ،احاله ،ارجاع

مفهوم انتقال)

باهماییعناصرپیشفعلیبافعلواژگانی«دادن»

.2-

بررسی دادههای مندرج در جدول ( )7نشان میدهد فعل واژگانی «دادن» آزادانه با انواع پيشفعلهای غيرمحمولی
دال بر موجوديتهای ملموس يا انتزاعیِ انتقالپذير ترکيب میشود؛ بنابراين محدوديت گزينشی چندانی بر موضوع
کنشروی خود اعمال نمیکند و هر اسم يا ويژگی با مختصة معنايی «انتقالپذير» میتواند در اين جايگاه ظاهر شود.
اين فعل برخالف همکرد «کردن» با توجه به نوعِ معنايی انتخابیِ خود ،به هنگام ترکيب با اسامی از نوع معنايی
چندگانه نظير «افطار» يا «طرح» خوانش معنايی يا معنی شيئيّتِ اين اسامی را گزينش میکند؛ برای مثال ،اسم «افطار»
در معانی اسم مصدری «خوردن و نوشيدن به قصد روزهگشايی» و معنی اسمی «افطاری» يعنی «آنچه هنگام افطار
خورده میشود» به کار رفته است .جمالت ( )70و ( )77در زير بهترتيب تقابل معنی اسم مصدری و معنی اسمیِ
«افطار» را نشان میدهند:
( )70شامگاه ...را که وقت افطار بود ،با صدای تير اعالم میکردند (انوری.)131 :7937 ،
( )77سفرة افطارها ...به اين کيفيت بود (انوری.)131 :7937 ،
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با توجه به نوع معنايی غالبِ گزينششده از دو همکرد «کردن» و «دادن» ،تقابل معنايی عنصر پيشفعلی «افطار» در
جمالت ( )72و ( )79آشکار است:
( )72اذان مغرب را گفتهاند ،بفرماييد سر سفره و افطار کنيد (انوری.)131 :7937 ،
( )79در افطار دادن ...برای خود عمل ،ثواب بسيار نقل شده است (انوری.)131 :7937 ،
فعلیغیرمحمولیدالبرعناصرذاتیاملموس


عناصرپیش
.1-2-

در 7-1عناصر پيشفعلی اسمی غيرمحمولی دال بر عناصر ذات يا ملموس در ترکيب با فعل واژگانی «دادن» را در سه
زيرطبقة کوچک تر اسامی دال بر شیء مصنوع ،اسامی دال بر شیء طبيعی و اسامی چندگانه قرار داديم:
(الف)عناصردالبرنوعمصنوع

برخی نمونههای اين گروه عبارتاند از« :انعام»« ،بهره»« ،جايزه»« ،جريمه»« ،خراج»« ،صله»« ،شيرينی»« ،لعاب».
عناصر پيشفعلی بهکاررفته در اين طبقه ،طيف گستردهای از اسامی را در بر میگيرند .در تحليل منصوری ()7931
گروهی از اين عناصر شامل «بهره»« ،باج»« ،خراج»« ،ماليات»« ،وام» و «رشوه» ،با ويژگی معنايی «دارايی» 7قرار
گرفتهاند؛ اما در پژوهش حاضر ،تمام عناصر فيزيکی ملموس با ويژگیهای معنايی مصنوع و انتقالپذير در طبقة
مذکور گنجانده شدهاند .فعل «دادن» در اين قسم از ترکيبات ،به دليل حفظ معنی قاموسی اوليه (انتقال يا سپردن و
واگذارکردن چيزی به کسی يا جايی) نوع معنايی «شیء» را موضوع خود انتخاب میکند .برخی از عناصر پيشفعلی
مندرج در اين طبقه نظير «عالمت»« ،درجه»« ،تاوان»« ،بهره»« ،جايزه»« ،کفاره» و «جريمه» با بسط معنايی بر معادل
غيرفيزيکی و انتزاعی اين اسامی نيز داللت میکنند .در اين ترکيبات ،اعمال گشتار زايشی همترکيبی به پديدآمدن
تفسير معنايیای منجر میشود که پيامد ترکيب معنی همکرد «دادن» با نقش صوری رمزگذاریشده در ساختار کيفی
عناصر پيشفعلی در اين طبقه است .در ادامه ،افعال مرکب متشکّل از عناصر پيشفعلی غيرمحمولی مندرج در جدول
( )7در ترکيب با فعل واژگانی «دادن» بررسی و تحليل شدهاند؛ اما پيش از آن در بازنمايیِ ( )7اطالعات واژگانی ـ
معنايی فعل «دادن» در قالب سه ساختار موضوعی ،رويدادی و کيفی ارائه شدهاند:

شکل)1ساختارواژگانیـمعناییاطالعاتواژگانیـمعناییفعلواژگانی«دادن»

possession

1
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فعل «دادن» در زبان فارسی در کاربرد سنگين خود ،فعلی گذرا با معنايی نزديک به فعل انگليسی ( )giveاست.
ساختار موضوعی فعل «دادن» به شکل زير است:
)DADAN: NP1 NP2 ( NP3

فاعل اين فعل بيشتر عنصری کنشگر ( )NP1است و مفعول آن ( )NP2شیء يا موجوديتی است که از عنصر
کنشگر به جانب شخص يا شيئی ديگر ( )NP3انتقال میيابد .تظاهر نحویِ  NP3در سطح جمله با يک مفعول
غيرمستقيم و در قالب گروه حرف اضافهای است .فعل «دادن» در بيشتر کاربردهای سادهاش بيانکنندة يک فعل
دومفعولی است که در آن شیء يا موجوديتی سبب میشود تا شيئی ديگر دريافتکنندة شیء يا موجوديت انتقالپذير
باشد (فاميلی .)701 :2001 ،همچنين بازنمايی ساختار رويدادی فعل «دادن» در نمودار ( )7حاکی از پويا7بودنِ رويداد
بيانشده به وسيلة اين فعل و آغازگربودن عامل انجامدهندة آن است .نقش عاملی در اين بازنمايی بيانکنندة آن است
که عامل يا کنشگر ( )xانتقالدهندة عنصر ( )yبه جانب عنصر پذيرندة ( )zاست .بازنمايیِ ( )2ساختار واژگانی -
معنايی اسم «اَنعام» و بازنمايی ( )9نحوة ترکيب اين اسم را عنصر پيشفعلی با فعل واژگانی «دادن» نشان میدهد:

شکل)2ساختارواژگانیـمعناییاسمذاتیاغیرمحمولی«اَنعام»

شکل)3ساختارواژگانیـمعناییترکیباسمغیرمحمولییاذات«انعام»وفعلغیرسبک«دادن»

چنانکه مشاهده میشود در افعال مرکبی نظير «اَنعام دادن» عنصر کنشپذير بهعنوان موضوع درونی فعل در اثر کثرت
استعمال يا باهمايی با فعل «دادن» و به دنبال انفصال از تمامی نشانههای صرفی و نحوی خود به فعل منضم میشود .در
نتيجة اين آميزش ،از تعداد موضوعهای فعل کاسته میشود و بنابراين ساختار موضوعی فعلِ مرکبِ بهدستآمده
dynamic

1
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متفاوت با ساختار موضوعی «دادن» در کاربرد سنگين آن است .به دنبال منضمشدن موضوع درونی فعل به آن ،دو
موضوع ديگر در جمله باقی میمانند که ساختار موضوعی فعل را بهطور کامل اشباع میکنند .چنانکه اشاره شد
بازنمايی ساختار رويدادی فعل «دادن» در شکل ( )9حاکی از پويابودنِ رويداد بيانشده با اين فعل و نقش آغازگر
عنصر عامل آن است که با توجه به اين ويژگیهای نمودی از ديگر افعال دربردارندة مفهوم انتقال نظير فعل «گرفتن»
يا «يافتن» متمايز میشود .به دنبال اين ترکيب ،نمود و ساختار رويدادی فعل مرکب ،فرايندی پويا تعيين میشود.
ب)عناصردالبرنوعطبیعی

برخی نمونههای اين گروه عبارتاند از« :آب»« ،آب روغن»« ،بو»« ،روغن»« ،ريشه»« ،شکوفه»« ،شير»« ،غنچه»« ،گل».
پيشفعلهای دال بر عناصر طبيعی با توجه به ويژگیهای معنايی ـ واژگانی رمزگذاریشده در ساختار کيفیشان و به
دنبال اعمال گشتار زايشی همترکيبی ،سبب شکلگيری معانی مختلفی برای فعل مذکور میشوند؛ برای مثال در افعال
مرکبی نظير «آفتاب دادن»« ،باددادن»« ،دود دادن»« ،هوا دادن»« ،آهار دادن» يا «بخار دادن» ،فعل «دادن» به دنبال اعمال
گشتار زايشی همترکيبی بر معنی «در معرض  ...قرار دادن» داللت دارد .اين در حالی است که در افعال مرکبی نظير
«گل دادن»« ،شکوفه دادن»« ،ميوه دادن»« ،غنچه دادن»« ،محصول دادن»«،برگ دادن» و «جوانه دادن» ،فعل «دادن»
داللت بر «به دست دادن» يا «ارائه» دارد .همچنين در افعال مرکبی نظير «نم دادن» ،اين فعل در معنی «نشت يا
تراوشکردن رطوبت» يا «به بيرون دادن چيزی» به کار رفته است .در اين ترکيبات حفظ مؤلفة معنايی انتقال يا
جابهجايی عنصر پيشفعلی (بهسوی شیء ،مکان يا مخاطب فرضی مدنظر) در اين فعل از يکسو و ويژگیهای
معنايی ـ واژگانی رمزگذاریشده در ساختار کيفی (نقش صوری يا عاملی) عناصر پيشفعلی دال بر نوع طبيعی از
سوی ديگر ،سبب ترکيب عناصر مذکور با فعل «دادن» و بسطهای معنايی بعدی در اين فعل به دنبال اعمال گشتار هم
ترکيبی شده است .درخور ذکر است فعل «دادن» در ترکيب با عناصر غيرمحمولی دال بر نوع طبيعی مشتمل بر اعضاء
بدن نظير «دست»« ،لب»« ،سر»« ،گوش»« ،پا»« ،شکم»« ،سينه»« ،دل» ديده میشود .در برخی از ترکيبات مذکور نظير
«گوش دادن»« ،پا دادن» و «دل دادن» ،کاربرد مجازی عناصر پيشفعلی به شکلگيری افعالی با معانی اصطالحی يا
استعاری منجر شدهاند.
پ)عناصردالبرنوعچندگانه

برخی نمونههای اين گروه عبارتاند از« :افطار»« ،امانت»« ،تنزيل»« ،بهره»« ،خسارت»« ،طرح»« ،فاصله»« ،درس»،
«اجاره»« ،کرايه».
عناصر پيشفعلی مندرج در اين طبقه نيز از مصاديق چندمعنايی منطقی و نشاندهندة نوعی تناوب معنايی هستند .در
زيربخش ( )2-1اين تناوب معنايی در عنصر واژگانی «افطار» و نحوة متفاوت گزينش نوعهای معنايی رمزگذاریشده
در ساختار واژگانی آن را در ترکيب با همکردهای «کردن» و «دادن» نشان داده شده است .به همين سياق ،اسم «طرح»
نيز در دو معنی اسم مصدری «مطرحکردن ،ارائهدادن و بياننمودن» و معانی اسمی «تصوير مقدماتی»« ،برنامهای که
دربردارندة عوامل ،اجزا ،روشها و مراحل گوناگون انجام کاری است» و غيره به کار رفته است .جمالت ( )71و
( )71در زير نيز بهترتيب تقابل معنی اسم مصدری و اسمیِ «طرح» را نشان میدهند:
( )71طرح اين مسئله موجب بروز اختالف میشود (انوری.)1317 :7937 ،
( )71طرح پيشنهادی من در مجلس ...با آن سرعت گذشت (انوری.)1317 :7937 ،
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با توجه به نوع معنايی غالبِ گزينششده از دو همکرد «کردن» و «دادن» ،تقابل معنايی عنصر پيشفعلی «طرح» در
جمالت ( )71و ( )71آشکار است:
( )71نويسنده ...برای تنبيه مسئولين امور ،از اين گونه مطالب طرح میکند (انوری.)1319 :7937 ،
( )71اگر بتوانی طرحی بدهی که قابل اجرا باشد ،آنها استقبال میکنند (انوری.)1312 :7937 ،
.2-2-عناصردالبرانتزاعیات:

برخی نمونههای اين گروه عبارتاند از« :ثواب»« ،جزا»« ،پيغام»« ،پيشنهاد»« ،اجر»« ،پند»« ،حال»« ،سود»« ،ضرر»،
«فرصت».
عناصر پيشفعلی مندرج در اين طبقه نظير «ثواب»« ،ضرر» و «پند» بر مفاهيمی انتزاعی و غيرفيزيکی داللت میکنند و
در طبقات معنايی بسيار متنوعی قرار میگيرند .در اين دسته از ترکيبات ،فعل واژگانی «دادن» با حفظ مؤلفة معنايی
اوليه ،دال بر هرگونه انتقالی است و محدوديت گزينشی چندانی بر موضوع کنشروی خود اعمال نمیکند؛ بنابراين
هر شیء يا موجوديّت انتقالپذير (فيزيکی يا انتزاعی) میتواند در اين جايگاه ظاهر شود .با اعمال گشتار زايشی
همترکيبی ،اين همکرد در همنشينی با عناصر پيشفعلی مندرج در اين طبقه ،بر معانی «بخشيدن»« ،ارائهدادن»« ،در
اختيار قرار دادن»« ،عرضهکردن» يا «بيانکردن» داللت میکند.
فعلیباعنصرفعلینیمهسبک«دادن»


باهماییعناصرپیش
.3-

نغزگوی کهن و داوری ( )7937معتقدند« :بيشتر افعال مندرج در مجموعة همکردهای زبان فارسی در کارکرد اصلی
و معنی قاموسی خود همواره با متممهای عينی همراه میشوند؛ اما پس از بسط استعاری يعنی بهکارگيری واحدهای
عينی برای بازنمايی مفاهيم انتزاعی ،افعالی نظير «دادن»« ،خوردن» و «کشيدن» که در معنی اصلی خود با متمم عينی
میآيند در جايگاه همکرد با اسامی انتزاعی همراه میشوند و مفهوم کلی فعل را از حوزههای عينی شخص و شیء به
حوزة کيفيت انتقال میدهند» .عنصر فعلی «دادن» نيز به دليل همنشينی و مجاورت با عناصر پيشفعلی انتزاعی از معنی
اصلی خود («انتقال شيئی معموالً ملموس و عينی (کنشپذير) از عنصر عامل يا کنشگر بهسوی عنصر هدف با تأکيد
بر عنصر کنشگر») فاصله میگيرد و بهتدريج به فعلی نيمهسبک تبديل میشود .نغزگوی کهن و داوری ( )7937نيز
مینويسند :فعل اصلی «دادن» در معنی اصلی خود بر انتقال مالکيت چيزی از شخصی به شخصی ديگر با تکيه بر
کنشگر داللت میکند؛ مانند « :من اين کتاب را به برادرم دادم»؛ اما در ساخت فعل مرکب اين فعل با کسب معنايی
کلیتر ناظر بر هرگونه انتقالی (ازجمله پديدههای انتزاعی) از شخصی به شخص ديگر بدون لحاظکردن مالکيت
است؛ مانند «سالمدادن» ،اهميتدادن».
بر اين اساس ،عنصر فعلی «دادن» ،نوعی فرايند «معنیزدايی» است که با فاصلهگيری تدريجی از معنی اوليه ،در
ترکيب و همنشينی با عناصر پيشفعلی محمولی ظاهر میشود؛ با اين حال ،ميزان رنگباختگیِ معنايی اين فعل در
کنار پيشفعلهای محمولی متفاوت است؛ بهطوریکه همکرد نيمهسبک «دادن» در باهمايی با برخی عناصر پيشفعل
محمولی به دليل حفظ بقايايی از معنی اوليه (مفهوم انتقال در معنی کلی آن) هنوز قادر به تحميل نوع شیء بر آنها
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است .اين عناصر پيشفعلی در دو طبقة اسامی محمولی دال بر کنشهای گفتاری و اسامی محمولی دال بر اشکال
خاص ،حالتها يا وضعيتها قرار دارند که در ادامه ،مثالهايی از اين مجموعه ذکر و تحليل شدهاند:
دالبرکنشهایگفتاری

صرپیشفعلیمحمولی

.1-3-عنا

برخی نمونههای اين گروه عبارتاند از« :اطالع»« ،اندرز»« ،بشارت»« ،بله»« ،پاسخ»« ،تذکر»« ،تسليت»« ،حکم»« ،خبر»،
«دشنام»« .دعا»« ،سوتی»« ،گاف».
در مجموعة ترکيبات ساختهشده با عناصر پيشفعلی محمولی مندرج در اين طبقه ،همکرد نيمهسبک «دادن» به دليل
حفظ مؤلفة معنايی انتقال (در اينجا پديدههای انتزاعی دال بر کنشهای گفتاری) بدون لحاظ مالکيت ،از پتانسيل
تحميل نوع شیء به عناصر پيشفعلی محمولی برخوردار است .اطالعات بازنمايیشده در ساختار کيفی عناصر مندرج
در اين طبقه ،داللت بر مجموعهای از پيامها يا کنشهای گفتاری دارد که توسط عنصر عامل يا کنشگر با
هدفگيری مستقيم به جانب مخاطب منتقل میشود .به عبارت ديگر ،در ترکيبات مذکور ،عناصر پيشفعلی به شکل
اشيائی انتقالپذير و جابهجايی توسط عامل يا کنشگر (در اينجا بيانکنندة کنش گفتاری خاص) به جانب عنصر
کنشپذير (در اينجا مخاطب) تصورشدنی هستند و بر اين اساس ،انگيزة باهمايی اين عناصر با عنصر فعلی نيمهسبک
«دادن» آشکار میشود .به دنبال اعمال گشتار همترکيبی ،با توجه به ويژگیهای معنايی عناصر پيشفعلی ،فعل «دادن»
دچار بسط معنايی میشود و برای داللت بر معانیای شامل «بيانکردن»« ،رساندن پيام»« ،آشکار و روشنکردن مطلبی
دشوار»« ،اطالعدادن» و غيره به کار میرود.
دربارة درج افعال مرکبی نظير «تعهددادن»« ،ضمانتدادن» و «التزامدادن» در اين طبقه بايد گفت عنصر محمولی
«تعهد» به معنی «بر عهده گرفتن امری يا انجام کاری و داشتن مسئوليت دربارة آن» (انوری )7131 :7937 ،و عنصر
محمولی «ضمانت» نيز به معنی «در مقابل شخصی امری را بر عهده گرفتن و ضامنشدن» (انوری )1323 :7937 ،است.
همچنين يکی از معانی «التزام» متعهدشدن است .هر سه عنصر اشارهشده با هر دو همکرد «کردن» و «دادن» باهمايی
دارند .ترکيب اين عناصر با همکرد «کردن» به معنی انجامدادن به دليل محمولیبودن و داللت آنها بر انجام کاری
خاص است .براساس اطالعات واژگانی  -معنايی رمزگذاریشده در ساختار کيفی عناصر مذکور (شامل تعهد
کنشگر نسبت به انجامدادن کاری در برابر کسی معموالً با تصريح شفاهی يا مکتوب) انگيزة ترکيب اين عناصر با
همکرد «دادن» و تقابل معنايی دو همکرد «کردن» و «دادن» در ترکيب با اين عناصر مشخص میشود .گفتنی است در
ترکيبات «سوتیدادن» و «گافدادن» عنصر پيشفعلی «سوتی» بر معنی «اشتباه لفظی يا رفتاری» (انوری)1231 :7937 ،
و عنصر پيشفعلی «گاف» نيز در به معنی «کار يا سخنی که از روی بیفکری يا بی احتياطی انجام يا گفته شده است»
(انوری )1011 :7937،داللت دارند و بنابراين در همين طبقه میگنجند.
ها،وضعیتهایااشکالخاص


اسامیدالبرحالت
.2-3ها،وضعیتها


حالت
(الف)اسامیدالبر

برخی نمونههای اين گروه عبارتاند از« :پيوستگی»« ،امتداد»« ،انتظام»« ،نظم»« ،ترتيب»« ،سامان»« ،اهميت»« ،ايمنی»،
«برتری»« ،بيهوشی»« ،پشتگرمی»« ،تداول»« ،رواج»« ،تسلی».
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(ب)اسامیدالبراشکالخاص
برخی نمونههای اين گروه عبارتاند از« :آج» (برجستگی)« ،پايان»« ،پف»« ،پوش»« ،چين»« ،خم»« ،فر»« ،فرم»« ،قاچ»،
«کيس»« ،شالل»« ،قر»« ،قيقاج».
در اين ترکيبات ،همکرد «دادن» به دليل حفظ مؤلفة معنايی اولية خود بيانکنندة انتقال يا بخشيدن حالت ،وضعيت يا
شکلی خاص بر عنصر کنشپذير است و بنابراين ،قابليت تحميل نوع شیء بر عناصر محمولی فوق را دارد .اين عناصر
را میتوان نوعی ويژگی و وضعيت انتقالپذير يا تحميل بر عنصر کنشپذير تصور کرد؛ بهطوریکه عنصر کنشپذير
به دنبال تحقق فرايند اشارهشده (با انتقال شکل يا حالت و وضعيت بيان شده) گويی ويژگی يا خصوصيت جديدی را
«دريافت» میکند .امکان جانشينی فعل «دادن» با فعل «بخشيدن» بدون ايجاد تقابل معنايی و نيز امکان کاربرد اين
ترکيبات در ساختاری نظير  y ،xرا به  zداد يا بخشيد ازجمله داليلی است که برای حفظ مؤلفههای معنايی اولية فعل
«دادن» در ترکيب با عناصر پيشفعلی مذکور اقامه میشود .به دنبال اعمال گشتار همترکيبی ،فعل «دادن» دچار بسط
معنايی میشود و برای داللت بر معانی مختلفی نظير «کشيدن»« ،مهمدانستن»« ،مطمئنکردن» و «به شکل يا حالت x
درآوردن» در ترکيب با عناصر پيشفعلی به کار میرود .بازنمايیِ ( )1ساختار واژگانی ـ معنايی عنصر پيشفعلی
محمولی «پيوستگی» و بازنمايیِ ( )1نحوة ترکيب آن با عنصر فعلی «دادن» را نشان میدهد:

شکل )ساختارواژگانیـمعناییاسممحمولی(ازنوعوضعیت)«پیوستگی»

وعنصرفعلینیمهسبک«دادن»

شکل)5ساختارواژگانیـمعناییاسممحمولی(ازنوعوضعیت)«پیوستگی»

بازنمايیِ ( )1نشان میدهد عنصر فعلی نيمهسبک «دادن» به دنبال ترکيب با عنصر محمولیِ «پيوستگی» ،مشخصة فعلی
 Vرا به بازنمايی معنايی  -واژگانی آن میافزايد .تنها موضوع محمول «پيوستگی» که موضوع رويداد دال بر حالت يا
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وضعيت است ،با نقش معنايی کنشپذير در جمله ظاهر میشود .همچنين ساختار رويدادی فعل «پيوستگیدادن» با
هستهشدن فرايندِ پويای رمزگذاریشده در ساختار رويدادی فعل «دادن» به شکل رويدادی پويا ،غايتمند و کرانمند (با
کنشگر آغازگر) تعيين میشود.
باختهیاسبکشدة«دادن»

باهماییعناصرپیشفعلیباعنصرفعلی 
رنگ

. -

بررسی ترکيبات ساختهشده با همکرد «دادن» تا اينجا نشان داد اين فعل هرچند در ترکيبات انضمامی ،نوع شیء يا
موجوديتهای فيزيکی را برای ترکيب برمیگزيند ،در کاربرد نيمهسبک و سبک خود همانند همکرد «کردن» در
معنی «انجامدادن» ،تمايل به ترکيب با عناصر پيشفعلی محمولی (دال بر کنش يا عملی خاص) را نشان میدهد.
درخور ذکر است فعل رنگباختة «دادن» به دليل مولفة معنايی کلی «ديگرمحوری» با (عدم) حفظ مفهوم «انتقال» ،با
عناصر پيشفعلی محمولی در تقابل با «کردن» ،عنصری فعلساز گزينش میشود .عناصر محمولی ترکيبشده با فعل
رنگباختة «دادن» در دو گروه زير طبقهبندی شدهاند:
هعنصرکنشپذیر)

دالبرکنشهایدیگرمحورباحفظمفهومانتقال(نتیجةحاصلازکنشب

.1- -عناصرمحمولی

برخی نمونههای اين گروه عبارتاند از« :تراش»« ،خراش»« ،ساب»« ،جوش»« ،کش»« ،شکاف»« ،کاهش»« ،افزايش»،
«گسترش»« ،اتصال»« ،اختصاص».
اطالعات معنايی  -واژگانی رمزگذاریشده در ساختار رويدادی عناصر محمولی مذکور نشان میدهند اين عناصر از
دو زيررويداد فرايند و حالت نهايی آن تشکيل شدهاند .اين دو زيررويداد براساس ترتيب زمانی مرتب شدهاند؛
بهگونهایکه زيررويداد اول مقدم بر دومی است .به دنبال اعمال اصل هستگی ،7زيررويداد اول برجسته میشود و
درنتيجه ،خوانش غايتمند (و درنتيجه کرانمند) برای اسم محمولی شکل میگيرد .در صورت هستهشدن زيررويداد
دوم که دال بر حالت و نتيجة حاصله است ،خوانش دستاوردی برای اسم محمولی خلق خواهد شد (پاستيوسکی،
 .)7331در جمالت ( )73و ( )73مندرج در فرهنگ بزرگ سخن (انوری )7113 :7937 ،به دنبال اعمال اصل هستگی،
بهترتيب برجستهشدن زيررويداد ( 7فرايند تراشيدن) و زيررويداد ( 2حالت و وضعيت حاصله از عمل تراشيدن) مشاهده
میشوند:
 در کاربرد اسم مصدری به معنی «کمکردن قطر چيزی با برداشتن اليههايی از آن»؛ «تراشيدن»:
( )73گوهری روزگار از تراش اکليل مهر و ماه ،کرورها خرده الماس در صحنة دکان بیکران و بساط پرشکوه کيهان پراکنده بود.

 در معنی اسمی« :اشکال و نقوشی که با ايجاد شيار بر روی ظرفهای بلوری و جز آن پديد میآورند»:
( )73تراشهای اين کاسة بلور بسيار زيبا و استادانه است.

شکل ( )1ساختار واژگانی ـ معنايی فعل سبکشدة «دادن» ،شکل ( )1ساختار واژگانی ـ معنايی عنصر پيشفعلی
«تراش» و شکل ( )3نحوة ترکيب آن با فعل سبکشدة «دادن» را نشان میدهد:

headedness principle

1

772

پژوهشهای زبانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،سال نهم ،شماره دوم ،شماره ترتيبی  ،71پاييز و زمستان 7931

فعلسبکشدة«دادن»

شکل)6ساختارواژگانیـمعنایی

عنصرپیشفعلی«تراش»

شکل)7ساختارواژگانیـمعنایی

عنصرفعلیسبکشدة«دادن»

شکل)8ساختارواژگانیـمعناییترکیباسممحمولی«تراش»با
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بازنمايیِ ( )3نشان میدهد همکرد «دادن» به دنبال ترکيب با «تراش» مشخصة فعلی  Vرا به ساختار معنايی ـ واژگانی
آن میافزايد .ساختار موضوعی فعل مرکب (با دو موضوع کنشگر و کنشپذير) و موضوع پيشفرض ابزار ،تابع
ساختار موضوعی عنصر پيشفعلی محمولی «تراش» است .همچنين با توجه به مرکببودن ساختار رويدادی عنصر
پيشفعلی و تشکيلشدن آن از دو زيررويدادِ فرايند و نتيجه ،به دنبال ترکيب «تراش» با فعل سبکشدة «دادن» بهعنوان
فرايندی پويا ،زيررويداد اول بهعنوان هسته برجسته میشود؛ بنابراين ،ساختار رويدادی فعل «تراشدادن» به شکل
رويدادی غايتمند و کرانمند (با کنشگر آغازگر) تعيين میشود .شايان ذکر است فعل «تراشدادن» يا «تراشيدن» در
(انوری )7130 :7937 ،به شکل «کمکردن ضخامت چيزی يا ايجاد پستی و بلندی بر روی سطحی با کشيدن يا کوبيدن
ابزار برنده بر سطح آن» تعريف شده است .بر اين اساس ،به نظر میرسد زيررويداد نتيجه يا حالت رمزگذاریشده در
ساختار واژگانی  -معنايی اين عنصر پيشفعلی ،انگيزة عمدة ترکيب آن با فعل سبک «دادن» باشد؛ با اين توضيح که
به دنبال اعمال کنش و فرايند بيانشده بهوسيلة اين عنصر محمولی ،تصور انتقال نتيجه ،حالت و وضعيت حاصله به
عناصر کنشپذير امکانپذير است.
گفتنی است عنصر پيشفعلی محمولی «تراش» و اسامی مشابه با آن به دليل ويژگیهای واژگانی  -معنايیشان
شامل بازنمايی سه موضوع کنشگر و کنشپذير و ابزار در ساختار موضوعی و وجود دو زيررويداد دال بر فعاليت يا
فرايند و نتيجه و وضعيت حاصله در ساختاررويدادیشان ،از امکان باهمايی با فعل «خوردن» يا «يافتن» و شرکت در
تناوب سببی/آغازی نيز برخوردارند .در فعل مرکب «تراشخوردن»« ،خوردن» به مفهوم پذيراشدن وضعيت و حالتی
خاص (برشخوردگی) از عنصر متأثر (کنشپذير) داللت میکند؛ درحالیکه در فعل مرکب «تراشدادن» مفهوم
تحميل وضعيت و حالتی خاص (تراشخوردگی) از عنصر کنشگر بر عنصر متأثر (کنشپذير) برجسته شده است.
جالب توجه است با وجود داللت اسامی پيشفعلی محمولی فوقالذکر بر نوعی عمل يا کنش ،هيچيک از آنها در
ترکيب با همکرد «کردن» شرکت نکردهاند؛ بنابراين ،اين سؤال مطرح میشود که چرا با وجود در دسترسبودن فعل
«کردن» به معنی «انجامدادن» و گرايش غالب آن به ترکيب با اسامی پيشفعلی رويدادی ،اين گروه از عناصر
پيشفعلی با همکرد سبکشدة «دادن» ترکيب شدهاند .بررسی دادهها نشان میدهد همکرد «کردن» در معنی کلی
«انجامدادن» در ترکيب با اسامی محمولی مختلف ،بدون ايجاد محدوديتی خاص برای ديگرمحوربودن يا نبودن
کنشهای انجامشده به کار میرود .بر اين اساس ،همکرد «کردن» در ترکيب با هر دو گروه از عناصر پيشفعلی
محمولی ديگرمحور نظير «آزار»« ،آشتی»« ،اطمينان»« ،ارجاع»« ،آشنايی»« ،اجاره» و «حواله» و عناصر پيشفعلی
محمولی غير ديگرمحور مانند «احتياط»« ،احتکار»« ،احداث»« ،حماقت»« ،امتناع» مشاهده میشود؛ بنابراين ،سخنگوی
زبان با قصد برجستهسازی انجام کلی عمل يا کنش مدنظر ،همکرد «کردن» را در ترکيب با عناصر پيشفعلی مختلف
به کار میبرد .پيش از اين اشاره شد عناصر پيشفعلی مندرج در زيربخش ( )7-1-1از دو زيررويداد فرايند و نتيجه
تشکيل شدهاند .به نظر میرسد سخنگوی زبان در برخی از بافتهای کاربردی و با توجه به اطالعات رمزگذاریشده
در ساختارهای مختلف عناصر پيشفعلی مذکور ،برای القای مفهوم «انتقال وضعيت يا نتيجة حاصل از انجام يا اِعمال
کنشی خاص بر روی عنصر کنشپذير» به جای همکرد «کردن» در معنی کلی «انجامدادن» از همکرد «دادن» استفاده
میکند.
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برخی نمونههای اين گروه عبارتاند از« :اجاره»« ،کرايه»« ،رهن»« ،ارجاع»« ،آشتی»« ،حواله»« ،اطمينان».
افعالی نظير «اجارهدادن/کردن»« ،رهندادن/کردن»« ،ارجاعدادن/کردن»« ،آشتیدادن/کردن» با يکديگر در تقابل
معنايی قرار دارند .در ترکيبات ساختهشده با عناصر پيشفعلی مندرج در اين طبقه نيز با توسل به اطالعات واژگانی -
معنايی رمزگذاریشده در ساختارهای موضوعی ،رويدادی و کيفیِ عناصر پيشفعلی و تنها بنماية معنايی باقیمانده
در فعل رنگباختة «دادن» يعنی «ديگرمحوری» (بدون حفظ مؤلفة معنايی «انتقال») ،میتوان علت باهمايی عناصر
پيشفعلی مذکور را با فعل سبکشدة «دادن» توجيه کرد .بررسی اطالعات در ساختارهای مختلف عناصر پيشفعلی
مندرج در اين زيربخش نشان میدهد تصور کنش يا فرايندهای اشارهشدة عناصر پيشفعلی ،بدون در نظر گرفتن
شخصی که کنش مزبور نسبت به يا در رابطه با او تحقق میپذيرد ،امکانپذير نيست؛ برای مثال سه عنصر «اجاره»،
«رهن» و «کرايه» بر نوعی معامله يا تعامل ميان دو شخص گيرنده و دهنده بر سر انتقال ملک يا شيئی خاص داللت
دارند .در جملههای ( )20تا ( )22عنصر محمولی «اجاره» برای داللت بر سه معنی زير به کار رفته است:
 در کاربرد اسم مصدری به معنی «در اختيار گرفتن ملک يا چيزی و استفاده از آن در مدتی محدود و در ازای آن
مبلغ معينی پرداختن»:
()20



با درآمد کمی که داشتم اجارة آن خانه برايم ممکن نبود (انوری.)211 :7937 ،

در کاربرد اسم مصدری به معنی «ملک ،کاال يا مانند آنها را به مدت محدودی در اختيار کسی گذاشتن و
در ازای آن مبلغ معينی گرفتن»:

()27

با اجارة اين مغازه وضع مالیام خوب میشود (انوری.)7937:211 ،

( در کاربرد اسمی) مبلغ معينی که فرد در ازای استفادة موقت از ملک يا مال کسی به او میپردازد؛ کرايه:
( )22لولئين خانهها ...روزی سه تومان تا پنج قران اجاره میآوردند (انوری.)7937:211 ،

چنانکه می دانيم در زبان فارسی ،تصريح و تمايز ابعاد معنايی مختلف اين عنصر واژگانی در نبود ديگر اطالعات
بافتی ،تنها با همکرد انتخابی و با تکيه بر بنمايههای معنايی باقیمانده در آن امکانپذير است؛ بنابراين برخالف آراء
گروهی از پژوهشگران (منصوری7932 ،؛ نعمتی )7933 ،در مواجهه با دادههايی از اين قبيل ،جانشينی دو همکرد
«دادن» و «کردن» تنها با توسل به سبک و تهی از معنی دانستن همکرد «دادن» توجيه نمیشود .درخور ذکر است در
مجموعة عناصر پيشفعلیِ ترکيبشده با همکرد «دادن» ،انگيزة باهمايی اسمهايی نظير «پاس»« ،کشيک»« ،قراول» يا
«پُست» با همکرد «دادن» که به نظر میرسد کنشهايی ديگرمحور نيستند ،چندان روشن نيست .به نظر میرسد در اين
نوع ترکيبات ،فعل «دادن» به قدری از معنی اوليه و اصلی خود فاصله گرفته است که در رويداد بيانشده بهوسيلة
ترکيبات ساختهشده با آن ،وجود هيچ مفعول يا مخاطبی که عمل بيانشده با عنصر پيشفعلی بر روی آن يا در رابطه با
آن انجام شود ،متصور نيست؛ بنابراين اين همکرد در نقش عنصری فعلساز به کار رفته است .دادههايی از اين قبيل،
لزوم پژوهش بيشتر را در اين حوزة پژوهشی نشان میدهد.

باهمآيی عناصر پيشفعلی اسمی و همکرد «دادن» در فعل مرکب فارسی براساس نظرية واژگان زايشی
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.5
اين پژوهش با هدف بررسی باهمايی عناصر پيشفعلی اسمی و همکرد «دادن» در افعال مرکب متشکّل از عناصر مذکور
بر مبنای نظرية واژگان زايشی (پاستيوسکی )7331 ،انجام شده است .در اين پژوهش تالش شده است چگونگی تأثير
ويژگیهای معنايی عناصر تشکيلدهندة فعل مرکب (افعال مرکب ساختهشده با همکرد «دادن») بر روند باهمايی عناصر
مذکور نشان داده شود .درمجموع ،نتايج اين تحليل نشاندهندة نقش تأثيرگذار اطالعات رمزگذاریشده در سطوح
چندگانة بازنمايیهای واژگانی  -معنايی عناصر پيشفعلی و همکرد در باهمايی عناصر تشکيلدهندة فعل مرکب و
محدوديتهای حاکم بر آن است .با بهرهگيری از اطالعات بازنمايیشده در ساختارهای واژگانی  -معنايی عناصر زبانی
بهويژه ساختار کيفی که دربردارندة اطالعات محدود ،اما الزم برای شرح روابط معنايی واژگانی و محدوديتهای
باهمايی است ،امکان تبيين باهمايی عناصر زبانی (دو عنصر تشکيلدهندة فعل مرکب در پژوهش حاضر) براساس مفاهيم
اين نظريه فراهم میشود .درنتيجة اعمال گشتارهای زايشیِ معنايی همترکيبی و تحميل نوع بر ترکيبات ممکن از عناصر
پيشفعلی و همکردها ،تفسير ترکيبی واژهها و تعبير معنايی مطلوب محقق میشود و با اعمال محدوديتهای ترکيبی (با
توجه به اطالعات رمزگذاریشده در ساختار کيفی عناصر ترکيبشونده) از پديدآمدن ترکيبات بدساخت جلوگيری
میشود.
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