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Abstract
The present study investigated the semantic variations of the compound words ending in yɑb ‘find’ present stem in
Persian within the framework of Construction morphology. For this purpose, the words concerned were collected from
Persian synchronic and diachronic corpora. These words were divided into three semantic categories of the
characteristics of a human / non-human agent, instrument and person agent nouns, and belong to the two main lexical
categories of adjective and noun. The diachronic investigation of the extracted words revealed that the traditional
hypothesis of the extension of the concept of agent to instrument was not applied in the case of the Persian language.
Rather, the noun ellipsis was involved in the formation of the two concepts of agent and instrument of the compound
words ending in the present stem yɑb from the concept of the characteristics of the human / non-human agent in
Persian. The loan translation of some words of English into Persian has been influential in the occurrence of such a
process. The findings of this study revealed that the initial meaning of the construction should be considered as ‘the
distinguishing characteristic of the entity related to the concept of finding and the first component’ which is the most
abstract correlation between form and meaning controlling the function of the compound words of [x-[yɑb]VPRES]V
PRES] construction in Persian. Based on the data collected for the purposes of the study, this concept possessed the
maximum number of the extracted words to itself. It seems that the ‘person’ noun ellipsis has led to the formation of a
schema with the meaning of ‘an agent performing the task of finding in relation to the concept of the first component’.
A similar schema was used in the formation of the instrument schema with the meaning of ‘an object performing the
task of finding in relation to the concept of the first component’ through the application of the ‘device / software’ noun
ellipsis.
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چکیده
پژوهش حاضر در چارچوب صرف ساختی به بررسی تنوعات معنايی واژههای مركب مختوم به ستاک حال «ياب» در زبان فارسی
پرداخته است .بهاينمنظور ،واژههای مدنظر از پيکرههای درزمانی و همزمانی زبان فارسی گردآوری شدند .اين واژهها در مقولههای
معنايی ويژگی شخص /شئ عامل ،ابزار و شخص عامل جای میگيرند و به دو مقولۀ عمدۀ واژگانی صفت و اسم تعلق دارند.
بررسی درزمانی واژههای استخراج شده نشان داد فرضيۀ سنتی بسط مفهوم عامل به ابزار در زبان فارسی پاسخگو نيست ،بلکه در
شکلگيری دو مفهوم عامل و ابزار واژههای مركب مختوم به ستاک حال «ياب» از مفهوم ويژگی شخص  /شئ عامل در زبان
فارسی فرايند حذف موصوف دخيل است .در رخداد چنين فرايندی ترجمه قرضی واژهها از زبان انگليسی در زبان فارسی
تأثيرگذار بوده است .نتايج اين بررسی حاكی از آن است معنای آغازين ساخت را بايد «ويژگی متمايزكننده هستاری مرتبط با
مفهوم يافتن و جزء اول» دانست كه بهعنوان انتزاعیترين همبستگی صورت و معنای ناظر بر عملکرد واژههای مركب ساخت [-x
ستاک حال «ياب»] در زبان فارسی است .براساس دادههای گردآوریشدۀ پژوهش حاضر ،اين ساخت بيشترين تعداد واژههای
استخراجشده را به خود اختصاص داده است .بهنظر میرسد حذف موصوف «شخص» منجربه شکلگيری طرحوارهای با معنی
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«شخص انجامدهندۀ عمل يافتن در ارتباط با مفهوم جزء اول» شده است .نظير چنين طرحوارهای با حذف موصوف «دستگاه /
نرمافزار» در شکلگيری طرحوارۀ ابزار با معنی «شئ انجامدهندۀ عمل يافتن در ارتباط با مفهوم جزء اول» بهكار رفته است.

کلیدواژهها
صرف ساختی ،تنوع معنايی ،كلمه مركب ،طرحواره ساختی ،ستاک حال

 .1مقدمه
يکی از ساختهای واژگانی بسيار زايا در زبان فارسی ساخت كلمات مركب [ -xستاک حال فعل] است كه واژههای مركب
بسيار زيادی توليد میكند .طی اين ساخت عنصری غيرفعلی (اسم ،صفت ،قيد) در كنار ستاک حال فعل قرار میگيرد و صفت
يا اسم جديدی ،نظير ناخنگير ،كمياب و ديرپز ،میسازد.
پژوهش حاضر به بررسی تنوعات معنايی واژههای مركب مختوم به ستاک حال «ياب» در زبان فارسی در چارچوب صرف
ساختی( 9بوی )1090 ،1میپردازد .به اين ترتيب ،پرسشهای اصلی پژوهش حاضر عبارتاند از« :چگونه میتوان تنوعات
معنايی نظاممند واژههای مركب مختوم به ستاک حال «ياب» را توجيه كرد؟» و «طرحوارههای ساختی كلی و زيرطرحوارههای
ناظر بر واژههای مركب مدنظر كدامند؟» .اين واژهها در سه مقوله معنايی ويژگی شخص/شئ عامل ،9ابزار و شخص عامل جای
میگيرند و به دو مقوله عمده واژگانی صفت و اسم تعلق دارند .پس از مقولهبندی معنايی واژههای گردآوریشده،
مکانيسمهای ناظر بر شکلگيری آنها براساس تحليل دادههای همزمانی و درزمانی بهدست داده میشوند .درنهايت ،نظام
طرحوارهای ساخت [ -xستاک حال «ياب»] در چارچوب صرف ساختی بوی ( )1090ارائه میگردد.
دادههای پژوهش حاضر را تمامی واژههای مركب مختوم به ستاک حال «ياب» پيکرۀ درزمانی فرهنگيار زبان فارسی 8و
پيکرههای همزمانی پايگاه دادههای زبان فارسی ، 5پيکره بیجنخان ، 1وبگاه ويکیپديای فارسی ،1و آرشيو روزنامههای
كثيراالنتشار شرق )9915-9919( 3و همشهری )9911-9938( 1تشکيل میدهند .در كنار منابع فوق ،واژههای دارای اين ساخت
از فرهنگ زانسو (كشانی )9911 ،نيز گردآوری شدند .همچنين ،از جستجوگر گوگل بهمثابه منبعی از نوواژهها ،نيز استفاده شده
است تا نمونههای محتمل بسيار جديد ساخت مذكور مورد غفلت قرار نگيرند.
اين پژوهش از هفت بخش تشکيل شده است .در بخش دوم به معرفی اجمالی صرف ساختی میپردازيم .بخش سوم به
توصيف تنوعات معنايی واژههای مركب مختوم به ستاک حال «ياب» و امکان توجيه آن به كمک رويکردهای مبتنیبر
چندمعنايی 90و تکمعنايی 9اختصاص دارد .چندمعنايی عامل – ابزار در واژههای مركب مذكور موضوع بخش چهارم است.
construction morphology
G. Booij

1
2

نکته درخورتوجه دربارۀ واژههای مركب اين مقوله آن است كه اگرچه اغلب اين واژهها از معنی عاملمحور برخوردارند (نظير«كامياب») ،در برخی موارد
(مانند «كمياب») شاهد معنی مفعولمحور در آنها هستيم.
 8پيکره فرهنگيار زبان فارسی پيکره درزمانی نسبتاً جامع موجود در زبان فارسی است كه آثار فراوانی از قرن  9ه.ق تا دوره معاصر را دربرمیگيرد .كار
گردآوری دادههای پيکره مذكور از سال  9911ه.ش آغاز شده است و تاكنون نيز ادامه دارد.
5
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در بخش پنجم پژوهش حاضر براساس تحليل دادههای درزمانی پيکره فرهنگيار زبان فارسی به بررسی نقش حذف

1

موصوف در شکلگيری مفاهيم عامل و ابزار در اين واژهها میپردازيم .در بخش ششم ،نظام طرحوارهای ساخت [ -xستاک
حال «ياب»] و تنوعات معنايی آن در چارچوب صرف ساختی (بوی )1090 ،بهدست داده میشود .درنهايت ،در بخش هفتم،
نتيجهگيری پژوهش حاضر ارائه خواهد شد.
 .2صرف ساختی
صرف ساختی (بوی )1090 ،ريشه در دستور ساختی( 9گلدبرگ )9115 ،دارد .رويکرد اخير مفاهيم و اصول بنيادين دستور
ساختی را از عرصه نحو وارد عرصه صرف میكند و از آن در توصيف و تبيين ساختارهای صرفی بهره میگيرد .بوی (:1003
« )98الگوهای واژهسازی را طرحوارههايی انتزاعی» محسوب میكند كه واژههای زبان براساس آنها شکل میگيرند .در صرف
ساختی كه از رويکردی واژهبنياد در تحليلهای صرفی برخوردار است ،ساختار درونی واژههای پيچيده و روابط همنشينی ميان
اجزای هرساخت زبانی براساس مقايسۀ همبستگیهای نظاممند صورت و معنا بين مجموعه واژههای موجود در زبان درک
میشود (بوی .)1001 ،بوی ( )5:1090معتقد است هر واژه ،نشانهای زبانی ،و بهعبارتی جفتشدگی 8نظاممند و قراردادی
صورت و معنا است .صورت يک واژه ،خود شامل دو بُعد واجی 5و واژ  -نحوی 1است و معنای آن میتواند ابعاد معناشناختی
و كاربردشناختی را شامل شود .تمامی اين اطالعات و ويژگیهای يک نشانه زبانی كه ساختی صرفی 1محسوب میشود را
میتوان در نموداری بهشکل زير نشان داد:

ساخت
صورت

ویژگیهاینحوی

ویژگیهایصرفی

ویژگیهایواجی


پیوند
نمادین
معنا

ویژگیهایمعنایی

ویژگیهایکاربردشناختی

ویژگیهایگفتمانی


نمودار  -1ساخت در رویکرد صرف ساختی (كرافت)811:1001 ،3

1

monosemy
ellipsis
3
Construction Grammar
4
pairing
5
phonological
6
morpho-syntactic
7
morphological construction
8
W. Croft
2
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براساس چنين رويکردی هر واژه مدخلی در واژگان دارد كه اين مدخل به سه بخش اطالعاتی ،واجی ،واژ – نحوی و
معنايی ،مربوط به آن واژه متصل میشود .9بوی (1091؛  )1095معتقد است طرحوارههای ساختی ابزاری برای بازنمايی
ساختهای صرفی هستند:

طرحواره فوق نشاندهنده ويژگیهای عمومی و مشترک تمامی اسمهای مختوم به « »-erبا پايه فعل در زبان انگليسی است.
پيکان دوسويه نشاندهندۀ همبستگی دوسويۀ صورت و معنای ساخت مدنظر است .كروشههای دو طرف هر ساخت بيانگر آن
است كه همبستگی صورت و معنای بيانشده در ساخت بهصورت قراردادی در واژگان ذهنی گويشوران تثبيت شده است.
منظور از قراردادیشدن اين است كه گويشوران يک جامعه زبانی برای بيان مفهومی خاص صورت زبانی معينی را بپذيرند و
بهطور قراردادی از آن صورت مدنظر برای انتقال مفهومی خاص بهره ببرند .بوی ( )1003اذعان میدارد در رويکرد صرف
ساختی طرحوارههای زبانی ساختهايی كلی و با درجه باالی انتزاع هستند كه از تعميم شباهتهايی ميان تعدادی ساخت منفرد
با كمترين درجه انتزاع در ذهن شکل میگيرند .بنابراين ،اساس شکلگيری طرحوارههای زبانی و تعيين ويژگیهای صوری و
معنايی آنها ،روابط جانشينی مجموعه واژههای موجود است .بهاينعلت «واژه» در چنين رويکردی كوچکترين واحد تحليل
و نيز كوچکترين نشانه زبانی محسوب میشود.
يکی ديگر از مفاهيمی كه صرف ساختی به آن میپردازد ،واژگان است .واژگان در اين رويکرد ساختاری نظاممند و
سلسلهمراتبی دارد كه ناشی از وجود طرحوارهها و زيرطرحوارهها است (بوی .)11-15 :1090،زيرطرحوارهها نمونههايی از
طرحوارهها هستند .تفاوت طرحوارهها و زيرطرحوارهها در اين است كه زيرطرحوارهها معنايی مشخصتر از طرحوارهها دارند.
به عبارت ديگر ،زيرطرحوارهها ويژگیهای منحصربهفرد مربوط به واژههای تحت حاكميت خود را دربرمیگيرند .برای مثال،
فرايند تركيب كه يکی از زاياترين فرايندهای واژهسازی در زبانهای ژرمنی ،مانند زبان انگليسی است ،را درنظر بگيريد.
طرحوارۀ كلی اين فرايند اينگونه است (بوی:)59:1090 ،
>[SEMi with relation R to SEMK]j

↔

(2) <[[a]XK [b]Yi]Yj

طرحواره كلی ( )1انتزاعیترين تعميمی است كه میتوان درباره تركيب در زبانهای ژرمنی بيان نمود .در اين طرحواره  bهستۀ
تركيب است كه مقوله آن با متغير  Yبازنمايی شده است .طرحوارۀ مذكور میتواند زيرطرحوارههای گوناگونی برای
تركيبهای  NNنظير  NV ،water millمانند  handshakeو  ANهمچون  blackbirdو جز آن داشته باشد .نکته
درخورتوجه آن است كه هريک از اين زيرطرحوارهها از درجات زايايی متفاوتی برخوردارند؛ بهعنواننمونه ،تركيبهای فعلی
در زبانهای ژرمنی تركيب زايايی نيستند .صرف ساختی برای نشاندادن چنين تمايزاتی ميان زيرمجموعههای يک طرحواره
عمومی ،برای آن دسته از زيرمجموعهها كه زايايی دارند ،در سلسله مراتب واژههای مركب ،زيرطرحوارههايی درنظر میگيرد
كه طرحواره عمومی بر آنها تسلط دارد و درمقابل ،برای زيرمجموعههايی كه زايايی چندانی ندارند زيرطرحوارهای درنظر
شايان ذكر است در صرف ساختی بازنمود بُعد واجی اقالم واژگانی فقط درصورت نياز ،بهعنوان مثال در بررسی تغييرات واجی ،در بازنمودهای واژگانی
لحاظ میشود و بازنمودهای واژگانی در اين رويکرد اغلب شامل بُعد واژ – نحوی بهعنوان صورت و بُعد معنايی هستند (بوی.)1090 ،
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نمیگيرد و آن زيرمجموعهها مستقيماً به طرحواره عمومی وصل میشوند؛ زيرا ازآنجاكه اين رويکرد نگرشی پايين به باال 9به
فرايندهای واژهسازی دارد ،الزمه تشکيل طرحوارههای انتزاعی را مشاهده موارد عينی كافی میداند .بهعبارتبهتر ،اگر تعداد
معدودی واژه از نوعی خاص در واژگان يک زبان وجود داشته باشد ،گويشور طرحوارهای از آن انتزاع نخواهد كرد.
 .3تنوعات معنایی نظاممند واژههای مرکب مختوم به ستاک حال «یاب»
همانطوركه پيش تر اشاره شد ،در اين بخش به بررسی تنوعات معنايی واژههای مركب مختوم به ستاک حال «ياب»
میپردازيم .بهاين منظور در مرحله اول ،از پيکره درزمانی فرهنگيار و پيکرههای همزمانی پايگاه دادههای زبان فارسی،
بیجنخان ،پايگاه ويکیپديا ،آرشيو روزنامههای همشهری ( )9911-9938و شرق ( ،)9915-9919فرهنگ زانسو
(كشانی )9911 ،و نيز جستجوگر گوگل بهمثابه منبعی از نوواژهها 1131 ،واژه كه حاوی ستاک حال «ياب» بودند،
استخراج شد .در مرحله بعد از اين تعداد واژه 891 ،واژه مركب مختوم به ستاک حال «ياب» تفکيک شدند .سپس برای
اين واژههای مركب مختوم به «ياب»  9811جمله شاهد از پيکره درزمانی فرهنگيار و نيز جستجوگر گوگل بهدست
آمد .جدول ( )9توزيع جمالت شاهدی كه دربردارندۀ واژۀ مركب مختوم به «ياب» هستند را در هر قرن نشان میدهد:
جدول  -1تعداد جملههای شاهد در هر قرن

تاریخ
 9ه.ق
 8ه.ق
 5ه.ق
 1ه.ق
 1ه.ق
 3ه.ق
 1ه.ق
 90ه.ق
 99ه.ق
 91ه.ق
 99ه.ق
 98ه.ق
 9900ه.ش 9911 -ه.ش
1

تعداد جمله شاهد
9
18
991
105
101
110
100
111
988
111
911
118
111

طبقهبندی زير براساس  891واژۀ مركب مختوم به «ياب» و به كمک  9811جمله شاهد صورت گرفته است:
bottom-up

1

شايان ذكر است بخش اعظم دادههای پژوهش حاضر براساس گاهشماری هجری قمری است .گاهشماری هجری قمری ،گاهشماری براساس چرخش ماه
است .پيش از جهانیشدن گاهشماری ميالدی در بسياری از كشورهای اسالمی و رسمیشدن گاهشماری هجری خورشيدی در ايران سالنمای هجری قمری،
سالنمای اصلی سرزمينهای اسالمی بود و وقايع تاريخی در اكثر قريب به اتفاق موارد با اين گاهشماری ثبت میشد .در پيکره درزمانی فرهنگيار پژوهش
حاضر بخش اعظم دادهها براساس تاريخ هجری قمری مرتب شدهاند و در پيکرههای همزمانی پژوهش حاضر دادهها براساس گاهشماری هجری شمسی
سامان يافتهاند .بهمنظور اشاره به دادههای درزمانی و همزمانی مدنظر از دو سرواژه «ه.ق» و «ه.ش» برای اشاره به هريک از گاهشماریهای «هجری قمری» و
«هجری شمسی» استفاده شده است.
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الف .ويژگی شخص /شئ (صفت) :بخش اعظم دادههای گردآوریشده با ساخت [ -xستاک حال «ياب»] در اين طبقه جای
میگيرند .واژههای مركب مذكور صفت توصيفكننده يک شخص يا شئ هستند؛ نظير «كامياب»« ،نکتهياب»« ،ديرياب»،
«كمياب» .نکته درخورتوجه دربارۀ واژههای مركب اين مقوله آن است كه اگرچه اغلب اين واژهها از معنی عاملمحور

9

برخوردارند (نظير«كامياب») ،در برخی موارد (مانند «كمياب») شاهد معنی مفعولمحور 1در آنها هستيم.
ب .شخص عامل (اسم) :واژههای اين گروه ،اسمهايی هستند كه بر عامل انجام عمل مفهوم «يافتن» در رابطه با مفهوم جزء اول
كلمه مركب داللت میكنند .بهعنوان نمونههايی از اين واژهها میتوان به «ارزياب» و «بازارياب» و جز آن اشاره كرد .نکته حائز
اهميت اين است كه در تمامی اين نمونهها میتوان واژه «شخص» را بهعنوان موصوف محذوف همنشين افزود و مثالً نمونههای
ذكرشده در سطر باال را بهترتيب «(شخص) ارزياب» و «(شخص) بازارياب» و جز آن درنظر گرفت.
ج .ابزار (اسم) :واژههای اين طبقه به چيزی داللت دارند كه عمل«يافتن» را در رابطه با جزء اول كلمه مركب انجام میدهند.
اين واژهها را میتوان به دو دسته كلی ابزارهای عينی (ابزارآالت غيررايانهای) و ابزارهای مجازی (نرمافزار ،اپليکيشن ،پايگاه
اينترنتی) تقسيم كرد .بهعنوان مثال« ،فلزياب» نمونهای از ابزار عينی است؛ اما «واژهياب» يک ابزار نرمافزاری محسوب میشود.
به مانند واژههای گروه «ب» كه همواره امکان افزودن موصوفی به آنها ممکن است ،در اينجا نيز دو موصوف «دستگاه» يا
«نرمافزار» را همواره میتوان در كنار اين اسامی درنظر گرفت؛ بهعنوان مثال(« ،دستگاه) فلزياب» ،و «(نرمافزار) واژهياب».با
درنظرگرفتن مقولههای واژگانی هريک از اين معانی میتوان نمودار زير را بهدست داد:
واژههای مركب مختوم به ستاک حال
«ياب» در زبان فارسی

اسم

صفت
ديرياب ،كامياب ،كمياب
شخص عامل

ابزار
فلزياب ،واژهياب

بازارياب ،ارزياب

نمودار  -2دستهبندی معنایی واژه های مرکب مختوم به ستاک حال «یاب» در زبان فارسی

در صرف ساختی برای تحليل الگوهای صرفی كه در محصوالت آنها چندمعنايی مشاهده میشود ،دو رويکرد عمده
تکمعنايی و چندمعنايی وجود دارد (بوی .)11 :1090 ،بوی (همان )13-11 :میگويد «در رويکرد تکمعنايی براساس روابط
ميان اجزای يک ساخت صرفی ،معنايی بسيار كلی و مبهم به آن منصوب میگردد» و ساخت از اساس دارای چند كاربرد
درنظر گرفته میشود .بهعبارتديگر ،در اين رويکرد فرض بر اين است كه اين ماهيت چندمنظورۀ ساخت است كه باعث
9منظور از «عاملمحور» همان صفت فاعلی است.
1منظور از «مفعولمحور» همان صفت مفعولی است.
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میشود واژههای حاصل از آن بتوانند در چندين زيرمجموعۀ معنايی قرار بگيرند و هريک بهطور بالقوه دارای چندين كاربرد
باشند .اما طبق رويکرد چندمعنايی «يکی از معانی چندگانه ساخت صرفی بهعنوان معنای آغازين و سرنمونی آن ساخت
محسوب میشود .همين معنا نقطه آغازينی درنظر گرفته میشود تا ديگر معانی ازطريق بسط مفهومی و سازوكارهايی نظير
استعاره 9از آن حاصل شوند» (بوی ،همان)13 :؛ بهاينصورت كه بر اثر سازوكارهای مفهومی واژههايی از ساخت مدنظر توليد
میشوند كه ساخت از ابتدا برای توليد آنها بهكار نمیرفته است.
ازآنجاكه برخی از واژههای مركب مختوم به ستاک حال «ياب» اسم و برخی ديگر صفت هستند ،در دو مقوله عمده
واژگانی اسم و صفت جای میگيرند ،به دو واژۀ قاموسی 1و دو ساخت متفاوت [ -xستاک حال «ياب»] صفت و [ -xستاک حال
«ياب»] اسم تعلق دارند .به اين ترتيب ،درباره واژههای مركب مذكور در زبان فارسی هيچكدام از دو رويکرد تکمعنايی و
چندمعنايی كه در تحليل تنوعات معنايی محصوالت واژگانی طبقۀ واحدی بهكار میروند ،توجيهكننده نحوه شکلگيری و
رابطه بين مفاهيم سهگانه نيست .چندمعنايی طبق تعريف در شرايطی مطرح است كه يک واژه چند معنی مرتبط و نزديک به هم
داشته باشد (الينز551-559: 9111 ،9؛ هارفورد 8و هيسلی995:9139 ،5؛ سعيد18:9111 ،1؛ ايوانز 1و گرين .)91:1001 ،3با اين
توصيف رويکردهای تکمعنايی و چندمعنايی در بهترين شرايط فقط میتوانند چندمعنايی موجود در واژههای متعلق به مقولۀ
واژگانی اسم ،يعنی اسم شخص عامل و اسم ابزار را توجيه كنند .در بخش بعدی به احتمال چندمعنايی عامل  -ابزار در
واژههای مركب مختوم به ستاک حال «ياب» در زبان فارسی میپردازيم.
 .4چندمعنایی عامل  -ابزار در واژههای مرکب مختوم به ستاک حال «یاب» در زبان فارسی
در توجيه چگونگی شکلگيری چندمعنايی عامل  -ابزار پيشينه نسبتاً درخورتوجهی وجود دارد .در توجيه اين چندمعنايی
رويکرد غالب مبتنیبر بسط معنايی مفهوم شخص عامل به ابزار است .لوشوتسکی 1و رينر )131:1099( 90میگويند «ايدۀ وجود
وجود رابطۀ ويژه ميان مفهوم عامل و ابزار به قرن نوزدهم بازمیگردد .يکی از اولين پژوهشگرانی كه به بررسی اين موضوع
پرداخته است ،مير-لوبکه )9310( 99است» .دراينراستا ،مينندز -پايدل )9113( 91با بررسی دادههای زبان اسپانيايی فرايند دخيل
در توليد واژهها با مفهوم ابزار را فرايند جانبخشی معرفی میكند و لوتکه )151:1005( 99نيز همچنان پايبند به اين فرضيۀ سنتی
است و عامل اصلی تشکيل چنين مفهومی را انتقال ويژگی «جانداری» به هستار «بیجان» قلمداد میكند .بهعبارتديگر ،آنها
ابزار را حاصل بسط استعاری از اسم عامل میدانند .بوی ( )9131فرضيه بسط استعاری اسم عامل به ابزار را براساس مفهوم بسط
طرحواره 98توضيح میدهد .وی معتقد است طرحواره عامل انسانی ممکن است به عامل غيرانسانی و سپس به طبقۀ معنايی ابزار
1

metaphor
lexeme
3
J. Lyons
4
J. R. Horford
5
B. Heasly
6
J. I. Saeed
7
V. Evans
8
M. Green
9
H. Ch. Luschützky
10
F. Rainer
11
W. Meyer-Lübke
12
R. Menéndez-Pidal
13
J. Lüdtke
14
schema extension
2
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بسط يابد .وی (همان )501 :به  zenderدر زبان هلندی اشاره میكند و میگويد اين واژه سه معنی دارد :شخص ارسالكننده
( senderعامل انسانی) ،ايستگاه راديو و تلوبزيون ( radio/ TV stationعامل غيرانسانی) و فرستنده ( transmitterابزار).
شايان ذكر است مقصود بوی (همانجا) از عامل غيرانسانی ،ابزار نيست ،بلکه «مقولهای ميانی يا ميانجی» مدنظر است .بوی در
اثر جديدتر خود ( )119:1005بسط طرحوارهای مفهوم عامل به ابزار را با مفهوم تغيير حوزه 9مرتبط میداند .وی معتقد است
«اين زنجيره را میتوان بهصورت زنجيرۀ استعاری تلقی كرد :مقهوم عامل به حوزۀ «وسايل غيرجاندار انتقال پيدا كرده است
گويی آنها قادر به انجام كار مشخصی هستند» (همانجا).
فرضيه بسط استعاری مفهوم عامل به هستار بیجان در طول قرن بيستم بديهی شمرده میشده است (لوشوتسکی و
رينر .)133:1099 ،اولين كسی كه به بررسی دقيقتر اين فرضيه سنتی میپردازد پنگل )9113 ،9115( 1است .پنگل
( )9115با بررسی دادههايی از زبان آلمانی به اين نتيجه میرسد كه فرضيه بسط استعاری مفهوم عامل به ابزار در زبان
آلمانی با شکست روبهرو می شود؛ زيرا براساس فرضيه مذكور برای هر اسم ابزاری بايد همتای اسم عاملی كه از آن مشتق
شود ،وجود داشته باشد ،حال آنکه برای اكثر اسامی ابزار مختوم به  –erدر زبان آلمانی همتای اسم عاملی وجود ندارد.
همسو با پنگل ( ،)9113 ،9115برد )9110( 9نيز فرضيه سنتی بسط استعاری عامل به ابزار را مورد شک و ترديد قرار
میدهد .وی ازمنظر درزمانی رابطۀ يکسويه بسط استعاری مفهوم عامل به ابزار را رد میكند و به نمونههايی از زبان
سربوكُرات 8اشاره میكند كه در آن پسوند ) –l(oحاصل بسط ابزار به عامل است .همچنين ،رينر (1008الف1008 ،ب،
 )1099 ،1005با بررسی شاخه زبانهای روميايی نشان میدهد هميشه چنين بسط معنايی از مفهوم عامل به مفهوم ابزار
وجود ندارد و عوامل ديگری نظير تغيير آوايی ،5حذف ،1قرضگيری 1و قياس 3میتواند در شکلگيری مفاهيم ابزار و
مکان تأثيرگذار باشد.
همراستا با يافتههای رينر ( 1008الف 1008 ،ب )1099 ،1005 ،و لوشوتسکی و رينر ( )1099با بررسی درزمانی واژههای
مركب ابزار در زبان فارسی فرضيۀ سنتی بسط استعاری مفهوم عامل به ابزار بهطوریكه در پيشينه آمده است و به آن اشاره شد،
تأييد نمیشود؛ زيرا اگر چنين فرضيهای درست میبود ،میبايست تکتک ابزارواژهها يا بخش مهمی از آنها ابتدا در مفهوم
عامل و سپس در دو معنی عاملی و ابزاری و درنهايت ،در معنی ابزار در پيکره پژوهش حاضر موجود میبود و فارسیزبانان آن
را بهكار میبردند ،درحالیكه چنين وضعيتی برای هيچيک از  915ابزارواژۀ موجود در پيکره پژوهش حاضر مشاهده نمیشود.
جدول شماره ( )1نشانگر تعدادی از واژههای مركب مختوم به ستاک حال «ياب» است كه مفهوم ابزار دارند و هيچگاه در
معنی شخص عامل در پيکره پژوهش ديده نشدهاند .البته اين بدان معنا نيست كه الزاماً هيچ رابطهای بين دو مفهوم عامل و ابزار
وجود ندارد ،بلکه صرفاً نشاندهندۀ آن است كه بسط مفهومی به آن شکلی كه هر واژهای در مفهوم ابزار بهكار میرود پيشتر
شخص عامل بوده است ،برای واژههای مركب مختوم به ستاک حال «ياب» ،منتفی میشود.

1

domain shift
O. Panagl
3
R. Beard
4
Serbo- Croat
5
sound change
6
ellipsis
7
borrowing
8
analogy
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جدول -2تعدادی از واژههایی که صرفاً در مفهوم ابزار بهکار رفتهاند

مفهوم ابزار
استرياب
ترازياب
جهتياب
موجياب
مينياب
گنجياب
فلزياب
مسافتياب
انسانياب
طالياب
دودياب
هتلياب
موزيکياب
پمپبنزينياب

مفهوم شخص عامل
-

در بخش بعدی با كنارگذاشتن فرضيه سنتی بسط استعاری مفهوم عامل به ابزار و با استناد به شواهد درزمانی به بررسی
نقش حذف در كنار برخی عوامل ديگر نظير قرضگيری و گرتهبرداری در شکلگيری مفاهيم عامل و ابزار از مفهوم
ويژگی در واژههای مركب مختوم به ستاک حال «ياب» میپردازيم.
 .5نقش حذف در شکلگیری مفاهیم عامل و ابزار
برررسی دقيقتر واژه های مركب طبقه عامل و ابزار نکتۀ درخورتوجهی را نمايان میسازد و آن اين است كه برای تمامی
واژههای هر دو گروه مذكور میتوان موصوفی محذوف فرض كرد .در اين مقاله ادعا بر اين است كه دو مفهوم عامل و
ابزارِ واژههای مركب مختوم به ستاک حال «ياب» در زبان فارسی ناشی از عملکرد فرايند حذف موصوف هستند .در دو
بخش آتی ابتدا به فرايند حذف در طبقۀ عامل میپردازيم و سپس شکلگيری مفهوم ابزار را به كمک فرايند مذكور و با
اتکا به برخی شواهد درزمانی توجيه میكنيم.
 .1-5حذف موصوف در شکلگیری مفهوم شخص عامل در واژههای مرکب مختوم به ستاک حال «یاب»

شايان ذكر است از  891واژۀ مركب مختوم به ستاک حال «ياب» 111 ،واژه ،صفت و  911مورد آن اسم (اسم عامل و
ابزار) هستند .همچنين ،بررسی دادههای استخراجشده از پيکرۀ درزمانی فرهنگيار زبان فارسی ،از قرن  9ه.ق تا ربع دوم
قرن شمسی حاضر نشان میدهد كه بهغيراز واژۀ «استرياب ،»9تقريباً تمامی واژهها در نقش صفت و توصيفكنندۀ هستار
بهكار رفتهاند .نکته درخورتوجه آن است كه تقريباً تمامی اسمهای عامل ( شخص عامل و ابزار) كه متعلق به ربع دوم قرن
شمسی حاضر هستند ،بهصورت بالقوه میتوانند در نقش صفت نيز بهكار روند و ازطرفديگر ،صفتهای موجود در
پيکره پژوهش حاضر نيز میتوانند بالقوه نقش اسمی بپذيرند .1در ادامه به اين مسئله خواهيم پرداخت .بهعنوان مثال ،در
نمونۀ (« )9زودياب» بهعنوان صفتی برای موصوف خود ،يعنی «بابک» ،محسوب میشوند:
واژه «استرياب» يا «ستارهياب» وامواژهای از زبان يونانی است .در بخش  1-5بهتفصيل به آن خواهيم پرداخت.
 1الزم به ذكر است نقش اسمی و صفتی واژههای مدنظر براساس كاربرد آنها در جملههای شاهد تعيين شده است.
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 .9شبی خفته بُد بابکِ زودیاب [( ]...شاهنامه ،اثر فردوسی 8 ،ه.ق)
 .1چنين داد جبريل فرّخ جواب /به پيغمبر تازی ژرفیاب ـ كه از امّت اين كار طرفه مدار /كه زين طرفهتر بيش
رفتهست كار (يوسف و ذليخا 5 ،ه.ق)
 .9چيزی نيافتند بزرگان خردهیاب [( ]...ديوان اديب صابر ،اثر اديبصابر 1،ه.ق)
 .8هر دُرّ حکمتی كه از الفاظ گوهرفشان و طبع لطیفهیابِ خسروِ مالکالرقاب به اصداف مسامع ما بندگان رسيد،
رشک حِکَم سکندری ...است( .اوامرالعالئيه ،ج  ،9اثر ابن بیبی 1 ،ه.ق)
 .5عزم جهانگير تو حاملۀ خيروشر /تيغ ظفریاب تو عاقلۀ اُنسوجان (تاريخنامۀ هراه ،اثر سيف هروی 3 ،ه.ق)
 .1دعاهايم همانا مستجاب است /كزينسان خاطر شه نقشیاب است (دوحۀاالزهار ،اثر عبدیبيک 90 ،ه.ق)
 .1چو در وی نشيند شه کامیاب /به برجِ حَمَل جا كند آفتاب (ديوان قدسی مشهدی ،اثر قدسی 99 ،ه.ق)
 .3منجمين سعادتیاب واقفان حضور بودند ...نظر به قواعد و قوانين نجومی «تاجالدين» را در اوايل اسم افزودند.
(فوايدالصفويه ،اثر قزوينی 99 ،ه.ق)
 .1حق را چنان حکمای دقیقهیاب ستودهاند [( ]...شرح احوال عطار ،اثر فروزانفر9980 ،ه.ش)
 .90براميد وصل تو آن دیریاب /چون وفا و كيميای روزگار (ديوان قمر اصفهانی ،اثر قمراصفهانی 1 ،ه.ق)
 .99ظفریابی كه يابد هر چه جويد [( ]...ديوان سوزنی ،اثر سوزنی 1 ،ه.ق)
 .91مختلف گردد بدين نسبت حساب /اختران را در دو چرخ ای کامیاب (تنکلوشا :مدخل منظوم ،اثر خجندی 1 ،ه.ق)
 .99نشان سمّ اسبت ای کامیاب [( ]...گنجينۀ بهارستان :فرسنامه ،اثر حسامی90 ،ه .ق)
 .98کامیابی كه چو در بزم طرب بنشيند [( ]...ديوان جامی ،ج  ،1اثر جامی 1 ،ه.ق)
بااينحال بايد توجه داشت در تمامی موارد فوق بهصورت بالقوه موصوفی با معنی «شخص» قابلتصور است،
بهطوریكه بهراحتی میتوان صفتهای بهكاررفته در جايگاه اسم را بهترتيب چنين بازنويسی كرد(« :شخص) ديرياب»،
«(شخص) ظفرياب» و «(شخص) كامياب» .البته بايد توجه داشت تمامی صفات بهكاررفته در جايگاه اسم چنين وضعيتی
ندارند .بهطورمشخص ،دو نمونه «ارزياب» و «بازارياب» در پيکره درزمانی فرهنگيار زبان فارسی فاقد نقش صفتی و
صرفاً دارای نقش شخص عامل هستند .اگرچه میتوان بهصورت بالقوه آنها را «(شخص) ارزياب» و «(شخص) بازارياب»
ناميد ،چنين كاركردی اساساً در پيکره مدنظر وجود ندارد و سخنگويان فارسی نيز بهندرت آنها را بهكار میبرند.
بهنمونههای زير كه از پيکره پژوهش حاضر استخراج شدند ،دقت كنيد .در اين نمونهها «ارزياب» و «بازارياب» در نقش
شخص عامل بهكار رفتهاند و فاقد نقش صفتی هستند:
 ]...[ .9595چمدانها زيرِ دستِ ارزیابانِ گمرک قرار گرفت (فرار بهسوی هيچ ،ج  ،9اثر عشيری 9985 ،ه.ش)
 .91ارزیاب ،وسطِ سرِ تو را كه ساكت ايستادهبودی و نگاهش میكردی ،بوسيد (باورهای خيس يک مرده ،اثر
محمدعلی)9919 ،
 .91ارزیابان شركتهای دانشبنيان و تذكرات الزم ( ،www.daneshbonyan.isti.irتاريخ بازيابی  91مرداد )9911
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 .93بازاریاب سياسی دورهگرد [ ]...حدسم درست است9؟ (دن آرام ،ج  ،1اثر شاملو9911 ،ه.ش)
 .91شركتهايی كه به دنبال بازاریاب برای فروش محصوالتشان در فروشگاه ها و سوپرماركتها سطح شهر ،میگردند
( ،www.iran-academy.orgتاريخ بازيابی  91مرداد )9911
 .10بازارياب (صحيح آن ماركتر) كسی است كه به دنبال يک پاسخ (توجه ،خريد ،رأی ،اعانه) از طرف ديگر است
( ،www.hormond.comتاريخ بازيابی  91مرداد )9911
باتوجهبه مطالب فوق میتوان مدعی شد مفهوم بنيادی برای ساخت [-xياب] طبقۀ معنايی ويژگی با معنی «صفتِ
شخصِ انجامدهندۀ عملِ يافتن دررابطهبا مفهوم جزء اول» است .صفتهای حاصل از اين ساخت میتوانند تحت عملکرد
فرايند حذف موصوف در جايگاه اسمی بهكار روند و تصريف اسم بپذيرند .در زبان فارسی فرايند تبديل بين صفت عامل
و اسم عامل بسيار رايج است (طباطبايی9931 ،؛ رفيعی  )9931بهطوریكه تعيين مسير تبديل همواره ميسر نيست.
دراينراستا ،مشخصاً در واژههای مركب مختوم به ستاک حال «ياب» نيز فرايند استفاده از صفت عاملی مختوم به «ياب»
در جايگاه اسم عامل آنچنان در زبان فارسی رايج است كه در مواردی اساساً نمیتوان مشخص كرد واژه ساختهشده در
ابتدا بهعنوان صفت ساخته شده يا اسمی كه میتوان آن را بهصورت بالقوه يک گروه صفتی با موصوف «شخص» دانست
كه موصوفش محذوف است؛ بهطوریكه بههيچوجه نمیتوان تقدم و تأخری درزمانی برای هيچكدام از اين مفاهيم قائل
شد .به عنوان نمونه ،پاسخ به اين پرسش كه آيا واژهای نظير «كامياب» در ابتدا برای كاركرد صفتی ساخته شده يا اسمی
(كه در اصل صفت بوده و موصوفش محذوف ،اما قابلتصور) بسيار دشوار است ،اگر غيرممکن نباشد.
با اين توصيف میتوان به وجود دو طرح واره متناظر قائل شد كه دليل انشعابشان عملکرد فرايند حذف موصوف است.
وجود دو واژه «ارزياب» و «بازارياب» در ميان دادههای استخراجشده كه صرفاً نقش اسمی دارند ،تأييدكننده ادعای
شکلگيری طرحواره شخص عامل است .رابطه بين اين دو طرحواره را میتوان به شکل زير نشان داد:

↔ [[x]N/ Adj [yab]V PRES]]Adj
[ويژگی عامل انجامدهنده عمل يافتن در رابطه با مفهوم

↔ [[x]N/ Adj [yab]V PRES]]N
[عامل انجام دهندۀ عمل يافتن در رابطه با مفهوم جزء اول]

جزء اول]
نمودار  -3طرحوارههای متناظر ویژگی و اسم عامل واژههای مرکب مختوم به ستاک حال «یاب» در زبان فارسی

 .2-5حذف موصوف در شکلگیری مفهوم ابزار در واژههای مرکب مختوم به ستاک حال «یاب»

بررسی درزمانی واژههای مركب مختوم به ستاک حال «ياب» نشان میدهد چندمعنايی عامل  -ابزار پديدهای متأخر در
زبان فارسی است .جدول ( )9تعداد واژههای موجود در پيکره را به تفکيک تاريخ و مقوله معنايی بهكاررفته نشان
میدهد:
 .9اين نمونه ،جملهای از كتاب دُن آرام است كه احمد شاملو آن را ترجمه كرده است .دُن آرام رمانی چهارجلدی اثر نويسندۀ روسی ميخائيل شولوخوف
است .شاملو از روی ترجمۀ فرانسوی آنتوان ویتز اين رمان را به فارسی برگردانده است و سپس آن را با نسخۀ روسی مطابقت داده است.
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جدول  -3تعداد واژههای مرکب مختوم به ستاک حال «یاب» در زبان فارسی از قرن  3ه.ق تا قرن حاضر

تاريخ
 9ه .ق
 8ه .ق
 5ه .ق
 1ه .ق
 1ه .ق
 3ه .ق
 1ه .ق
 90ه.ق

مقوله معنايی ويژگی
(صفت)
1
9
91
11
91
91
1
99

مقوله معنايی ابزار
(اسم)
0
0
9
0
0
0
0
0

19
11
99
1
18

0
0
0
0
918

 99ه.ق
 91ه.ق
 99ه.ق
 98ه.ق
دوره معاصر -9993
9911ه.ش

طبق اطالعات جدول فوق مشخص میگردد واژه های دارای مفهوم ابزار فقط از حدود ربع دوم قرن شمسی حاضر به اين
سو شکل گرفتهاند .اسامی ابزار مختوم به ستاک حال «ياب» را میتوان به دو دستۀ عينی (ابزارآالت غيررايانهای) مانند
«مينياب« ،فلزياب»« ،طالياب» و غيره ،و مجازی (نرمافزار ،پايگاه اينترنتی) نظير «كافهياب»« ،موزيکياب»« ،هتلياب» و
غيره ،تقسيم كرد .در جدول ( )8تعداد اين واژهها كه مربوط به سال  9993تا  9911ه.ش است ،نشان داده شده است:
جدول  -4تعداد ابزارهای عینی و مجازی مختوم به ستاک حال «یاب» در زبان فارسی

اسمهای ابزار در زبان فارسی

تعداد

ابزار عينی

89

ابزار مجازی

918

براساس پيکره درزمانی فرهنگيار زبان فارسی در فاصلۀ بين قرنهای  9ه.ق تا قرن حاضر فقط در سه اثر التفهيم (بيرونی 5 ،ه.
ق) ،عمل و االلقاب (طبری 5 ،ه.ق) و روضۀالمنجمين (شهمردان 5 ،ه.ق) كه همگی متعلق به قرن  5ه.ق هستند ،واژه «استرياب»
يا «ستارهياب» در معنای «اسطرالب» بهعنوان «ابزاری برای مشخصكردنِ مکانِ سيارات در آسمان ،مشتمل بر چند صفحۀ
مشبک و مدرج كه روی يکديگر حركت میكنند» (انوری )9931 ،استفاده شده است .واژههای مركب ديگر با معنای ابزار در
پيکره گردآوریشدۀ پژوهش حاضر مربوط به سالهای  9911-9993ه.ش هستند .موريسون )1-9: 1001( 9معتقد است واژۀ
«اسطرالب» از واژه يونانی  astrolabiumمشتق شده است .جزء نخست  astroبهمعنای «ستاره» است و جزء دوم آن labium

بهمعنای «گرفتن ،اخذكردن» و مجازاً در معنای «درکكردن»« ،دريافتكردن» و «فهميدن» است .اين واژه در زبان فارسی تحت
فرايند ريشهتراشی قرار گرفته است .جزء دوم اين واژه در زبان پارتی ،مانوی و ايرانی قديم بهمعنی «تابيدن» بوده است
J. E. Morrison
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(غزنی )11 :9951،و برای جزء اول آن در زبان فارسی معادل بسيار نزديکی بهلحاظ صوری و معنايی به نام «استر» يا «استار» در
معنی «ستاره» (حسندوست )9138-9139: 9919،درنظر گرفته شده است .برايناساس« ،اسطرالب» بهصورت «دستگاهی كه
كيفيت تابيدن و نورافشانی ستارگان را به ما میآموزد» (غزنی )11 :9951،گرتهبرداری و تقطيع شده است .سپس ،براساس
شباهت آوايی و معنايی ميان «الب« يا «البيدن» با ستاک حال «ياب» ،بهمعنای «يافتن» و «گرفتن» ،در زبان فارسی و همچنين،
كاربرد بالقوه ساخت [ -xستاک حال «ياب»] ،فعل «البيدن» به كل كنار گذاشته شده و واژۀ مركب «استرياب» يا «ستارهياب»
ساخته شده است.
همانطوركه پيشتر اشاره شد تا ربع دوم قرن شمسی حاضر ،بهغيراز نمونه «استرياب» يا «ستارهياب» در قرن  5ه.ق ،كه
تحتتأثير وامواژه «اسطرالب» و ترجمه قرضی شکل گرفته است ،نشانهای از كاربرد واژههای مركب مختوم به ستاک حال
«ياب» در معنای ابزار ديده نمیشود .حال آنکه ساخت واژههای مركب مختوم به «ياب» با مفهوم ابزار امروزه در زبان فارسی
امری بسيار متداول است .بنابراين ،پرسش اصلی كه در اينجا مطرح میشود اين است كه ساخت مذكور چگونه در دهههای
اخير تا اين حد در زبان فارسی رايج شده است؟
مشابه آنچه دربارۀ اسامی عامل مشاهده شد ،برای واژههای دارای مفهوم ابزار نيز همواره میتوان به وجود موصوفی
محذوف قائل شد با اين تفاوت كه دربارۀ ابزارواژهها ،موصوف محذوف عبارتست از «دستگاه» يا «نرمافزار» .بهعنوان مثال ،در
نمونههای ( )11( ،)19و ( )19بهراحتی میتوان موصوف «دستگاه» را به واژه «ترازياب»« ،مسافتياب» و (فلزياب) افزود:
 .19هر چند ماه يکبار دوسه نفر با متر و [دستگاه] ترازیاب و [ ]...خودی نشان میدادند ]...[ ،و با نقشۀ جديد ناپديد میشدند (شوهر
آهوخانم ،اثر افغانی9993،ه.ش).
 .11آتشبار ...اعزام شدهبود تا يک عراده توپِ مشدیممدلی را كه [دستگاه] مسافتیاب نداشت ...تحويل بگيرد (دن آرام ،ج ،9
اثر شاملو.)9911 ،
 .19فلزیاب حرفهای برای تجسس هدف اصلی يا طال يا برای نقطهزنی در شرايط تصويری نيازی به حضور يا وجود كويل يا
لوپ با سيم پيچ نداشته و دارای سنسور مادون قرمز يا سنسورالتراسونيک يا سنسور نوری حرارتی میباشد
( ،www.wikipedia.orgتاريخ بازيابی  91مرداد .)9911

در نمونههای ( )15( ،)18و ( )11نيز موصوف «نرمافزار /اپليکيشن» محذوف است:
 .18با [نرمافزار] تاکسییاب شما میتوانيد [ ]...بهراحتی تاكسی درخواست كنيد ( ،www.savar.irتاريخ بازيابی  8آبان )9911
 .15دانلود جديدترين نسخه [نرمافزار] موسیقییاب قدرتمند و محبوب شازم ( ،www.farsplay.irتاريخ بازيابی  91مرداد )9911
[ .11نرمافزار] قبلهیاب آنالين ،سرويس تحت وب مناسبی است كه به كمک نقشه ماهوارهای ،زاويه دقيق ايستادن بهسمت قبله در
هر نقطه دنيا را به كاربران نشان میدهد ( ،www.kermankhabarتاريخ بازيابی  91مرداد )9911

بديهی است اگر قائل به نقش فرايند حذف در شکلگيری مفهوم ابزار باشيم ،میبايست جوابی به اين پرسش دهيم كه
چرا اين فرايند بهلحاظ تاريخی از ابتدا رخ نداده است .در بررسی نمونههای اوليۀ واژههای مركب مدنظر كه در ربع دوم
قرن شمسی حاضر ساخته شدهاند ،مشخص میشود اين واژه ها تماماً ازطريق فرايند ترجمه قرضی از زبان انگليسی وارد
زبان فارسی شدهاند .با دقت در معادل انگليسی ابزارواژههايی نظير تراز ياب (9993ه.ش) ،جهتياب (9981ه.ش)،
موجياب (9953ه.ش) ،مينياب (9953ه.ش) ،گنجياب (9919ه.ش) ،فلزياب (9913ه.ش) ،مسافتياب (9911ه.ش) و
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ردياب (9931ه.ش) مشخص میشود در اغلب موارد جزء دوم واژۀ  detectorيا  finderاست كه در زبان فارسی به
معنای «يابنده» میباشند .در چند نمونۀ ديگر نيز شاهد واژههای مشتق از پسوند « »-erهستيم .در جدول ( )5اين واژهها و
ساير نمونههايی از اسامی ابزار مختوم به ستاک حال «ياب» و معادل آنها در زبان انگليسی ارائه شده است:
جدول  -5نمونهای از ترجمه قرضی برخی واژههای انگلیسی ابزار در زبان فارسی

وامواژههای فارسی
مينياب
فلزياب
طالياب
گنجياب
آبياب
بمبياب
عرضياب
ماهیياب
ژرفاياب /عمقياب
معدنياب
منظرياب
بردياب
ديدياب
جسدياب
دودياب
انسانياب
موجياب
مسافتياب
حفرهياب
آتشياب
عيبياب
نشتياب
ردياب

معادل انگلیسی
mine detector
metal detector
gold detector
treasure detector
water detector
bomb detector
width detector
fish finder
depth finder
mining detector
view finder
range finder/ telemeter
view finder
corpse/ body detector
smoke detector
man/ human finder
Detector
range finder
cave finder
fire finder
flaw detector
leak detector
Tracer

باتوجه به اين نمونهها و همزمان بودن شکلگيری اين واژهها در زبان فارسی با ورود ابزارواژههای شکلگرفته پس از انقالب
صنعتی اروپا اين فرضيه تقويت میشود كه شروع روند شکلگيری مفهوم ابزار از مفهوم ويژگی عامل تحت فرايند حذف
صرفاً پس از ورود اين تعابير قرضی با معنی «كاربردهای مدرن ابزار »9در تعبير رينر ( )1099يا آنچه بوی (« )1090عامل
غيرجاندار »1مینامد ،شکل گرفته است .بدين معنی كه اگرچه بهصورت بالقوه فرايند حذف موصوف میتوانسته منجر به
شکلگيری اسم ابزار شود ،چنين انشعابی در معنی ساخت نيازمند عاملی برونزبانی بوده است .باتوجه به اينکه وامواژههای
انگليسی بهلحاظ ساختی ،بهعلت استفاده از افعال  finderو  detectorبه معنی «يافتن» در جزء دومشان ،بسيار شبيه به ساخت

the modern designations of gadgets and machines
inanimate agent

1
2
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[-xستاک حال «ياب»] در زبان فارسی بودهاند ،انشعاب معنی ابزار از مفهوم ويژگی صفات مختوم به «ياب» بهراحتی ميسر شده
است.
بیشک میتوان درباره واژۀ «استرياب» و ترجمۀ قرضی رخداده در آن در قرن  5ه.ق نيز به عملکردی مشابه قائل شد؛ اما
ازآنجاكه در آن دوره در زبان فارسی و نيز زبانهای ديگر ابزارهای به اصطالح پيچيدهای كه خود عملی انجام دهند وجود
نداشته است ،تا قبل از ورود ابزارهای پيچيده به ايران كه عمدتاً از تاريخ  9993ه.ش به بعد رخ داده است ،اين فرايند در توليد
واژههای جديد با اين مفهوم زايا نبوده است و تا ربع دوم قرن شمسی حاضر ادامه پيدا نکرده است .تأثير وامواژهها و ترجمۀ
قرضی در شکلگيری مفهوم ابزار پيشتر در آثاری نظير رينر ( )1099و لوشوتسکی و رينر ( )1099مورد بررسی و مداقه قرار
گرفته است.
باتوجهبه مباحث طرحشده مفهوم بنيادی برای ساخت [-xستاک حال «ياب»] طبقۀ معنايی ويژگی با معنی «صفتِ شئ
انجامدهندۀ عمل يافتن در رابطه با مفهوم جزء اول» است .صفتهای مذكور تحت عملکرد فرايند حذفِ موصوف «دستگاه» يا
«نرمافزار» ،به اسم ابزار تبديل شدهاند .برايناساس ،در اينجا نيز همانند بخش پيشين میتوان به وجود دو طرحوارۀ متناظر ويژگی
و ابزار قائل شد كه دليل انشعابشان عملکرد فرايند حذف موصوف است .وجود نمونههايی نظير «فونتياب»» ،پمپبنزينياب» و
«تاكسیياب» كه منحصراً به طبقۀ ابزار تعلق دارند و در پيکرههای درزمانی و همزمانی پژوهش حاضر فاقد نقش صفتی هستند،
مؤيد اين ادعا است .اگرچه میتوان بهصورت بالقوه موصوف «دستگاه» يا «نرمافزار» را برای آنها درنظر گرفت ،اساساً در
پيکرههای مدنظر مشاهده نشدهاند .رابطۀ ميان اين دو طرحواره بهصورت زير است:
↔ [[x]N/ Adj [yab]V PRES]]Adj
[ويژگی شئ انجامدهنده عمل يافتن در رابطه با مفهوم جزء

↔ [[x]N/ Adj [yab]V PRES]]N
[شئ انجامدهندۀ عمل يافتن در رابطه با مفهوم جزء اول]

اول]
نمودار  -4طرحوارههای متناظر ویژگی و اسم ابزار واژههای مرکب مختوم به ستاک حال «یاب» در زبان فارسی

 .6ساخت [-xستاک حال «یاب»] و تنوعات معنایی آن در صرف ساختی
با بررسی درزمانی واژههای استخراجشده مشخص میشود در شکلگيری دو مفهوم عامل و ابزار فرايند حذف موصوف دخيل
بوده است ،درحالیكه فرايند حذف موصوف «شخص» از قرنهای گذشته در كاربرد صفتهای مختوم به ستاک حال «ياب»
رايج بوده ،حذف موصوف «دستگاه  /نرمافزار» در ابزارواژههای مختوم به ستاک حال «ياب» فرايند بسيار متأخرتری است و
طبق دادههای درزمانی ما از ربع دوم قرن شمسی حاضر به اين سو متداول شده است .فرايند حذف نوعی فرايند مجاز محسوب
میشود .بهواسطۀ چنين سازوكار مفهومی است كه گويشوران میتوانند برای اشاره به يک هستار از يکی از ويژگیهای آن
بهره بگيرند و به كليت آن هستار اشاره كنند (ليکاف 9و جانسون91:9130 ،1؛ ايوانز و گرين .)991:1001 ،بهعنوان مثال ،كلمۀ
مركبی مانند «طالياب» برای توصيف دستگاهی بهكار میرود كه برای يافتن طال طراحی و ساخته شده است كه اين عمل
برجستهترين ويژگی ابزار مذكور برای كاربران آن محسوب میشود بهطوریكه در هنگام توصيف ابزار مذكور ساير
ويژگیهای آن نظير جنس ،رنگ ،اندازه ،شکل و غيره از اهميت ثانويه برخوردار میشوند .اهميت اين ويژگی به اندازهای
G. Lakoff
M. Johnson
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است كه اگر اين ابزار ديگر قادر به انجام اين عمل نباشد ،ممکن است دور انداخته شود .بنابراين ،گويشوران از همين ويژگی
برجسته برای ارجاع به آن نيز بهره میگيرند؛ زيرا ماهيت وجودی چنين ابزاری را در گرو به انجامرساندن عملی میدانند كه
بهمنظور انجام آن طراحی شده است .9شايد دليل اصلی بهوجودآمدن طرحواره [ -xستاک حال «ياب»] بهكارگيری آن در
توصيف هستاری از روی ويژگی متمايز آن باشد .بهعبارتديگر ،كاركرد ابتدايی ساخت [ -xستاک حال «ياب»] اين است كه
در هر كاربرد x ،را به ويژگی برجسته هستاری تبديل نمايد كه واژه مركب حاصل از ساخت مذكور به هدف متمايزكردن
هستار مدنظر از هستاری ديگر ساخته شده است .بنابراين ،بهنظر میرسد معنای آغازين ساخت را بايد «ويژگی متمايزكننده
هستاری مرتبط با مفهوم يافتن و جزء اول» دانست كه بهعنوان انتزاعیترين همبستگی صورت و معنای ناظر بر عملکرد واژههای
مركب ساخت [ -xستاک حال «ياب»] در زبان فارسی است .براساس دادههای گردآوریشدۀ پژوهش حاضر ،اين ساخت
بيشترين تعداد واژههای استخراجشده را به خود اختصاص داده است .بهنظر میرسد حذف موصوف «شخص» منجربه
شکلگيری طرحوارهای با معنی «عامل انجامدهندۀ عمل يافتن در ارتباط با مفهوم جزء اول» شده است .نظير چنين طرحوارهای
با حذف موصوف «دستگاه  /نرمافزار» در شکلگيری طرحوارۀ ابزار با معنی «شئ انجامدهندۀ عمل يافتن در ارتباط با مفهوم
جزء اول» بهكار رفته است .برای تأييد اين ادعا شايد بتوان به دو شاهد زير قائل شد:
اوالً ،همانطوركه گفته شد اگرچه میتوان برای واژههای مركب مختوم به ستاک حال «ياب» به وجود موصوف محذوفی
قائل شد ،اين موصوف كامالً قابلپيشبينی است و هر چيزی را دربرنمیگيرد .بهطور مشخص در طرحوارۀ عامل ،موصوف
«شخص» و در طرحوارۀ ابزار ،موصوف «دستگاه» و اخيراً «نرمافزار» است .لذا برخالف بسياری از صفات نظير «قرمز»« ،درشت»
و جز آن كه میتوانند گستره وسيعی از موصوفها را داشته باشند ،برای صفات مختوم به ستاک حال «ياب» چنين نيست و اين
امر امکان حذف موصوف و شکلگيری ساختی جديد را فراهم میسازد.
ثانياً ،اطالعات درزمانی نشان میدهد فرايند حذف در اين موارد الزاماً فرايندی درزمانی نيست؛ به عبارت ديگر ،نمیتوان
چنين روندی را متصور شد كه يک واژه مركب مختوم به ستاک حال «ياب» برای مدتی فقط كاركرد صفتی داشته و در كنار
موصوف خود بهكار میرفته است و پس از مدتی گهگاه موصوف خود را كنار بگذارد و درنهايت ،بدون موصوف در دو
نقش صفتی و اسمی بهكار رود ،بلکه بهنظر میرسد اين روند اينگونه باشد كه به هنگام ساخت واژهای جديد در مفهوم عامل
نظير «ارزياب» و «بازارياب» يا ابزارواژههايی مانند «مينياب»« ،طالياب»« ،هتلياب» ،از همان ابتدا واژه بدون بيان موصوفش
میتواند ساخته شود ،هرچند موصوف آن قابلپيشبينی است .بنابراين مدعی شد در ساخت اسم عامل و اسم ابزار مختوم به
ستاک حال «ياب» با دو ساخت روبهرو هستيم .آنچه اين ايده را تقويت میكند رابطۀ بين صفت عامل و اسم عامل در زبان
فارسی است .همانطوركه پيشتر اشاره شد در زبان فارسی فرايند تبديل بين صفت عامل و اسم عامل بسيار رايج است
(طباطبايی9931 ،؛ رفيعی  )9931بهطوریكه تعيين مسير تبديل همواره ميسر نيست .اين وضعيت هم در واژههای مركب و هم

چنين روندی در محصوالت الگوهای اشتقاقی معروف به اسم عاملساز «-گر»-« ،چی» و «-بان» نيز وجود دارد (ترابی .)9919 ،ترابی (همان )19 :اذعان
میكند واژۀ «چاپگر» در اصل برای توصيف دستگاهی بهكار میرود كه برای بهانجامرساندن عمل چاپ طراحی شده است و ويژگی مذكور برجستهترين
ويژگی برای كاربران آن محسوب میشود ،بهطوریكه در هنگام توصيف چنين دستگاهی ساير ويژگیهای آن مانند رنگ ،اندازه وغيره به پسزمينه رانده
میشوند .نکته شايان ذكر آن است كه كه در ساختهای مركب ديگری مانند [-xشکن] همچون «هيزمشکن» و [-xگير] نظير «ماهیگير» و غيره وضعيت
مشابهی بهچشم میخورد.
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در واژههای مشتق نظير «كارگر»« ،مسگر» و غيره بهراحتی قابلمشاهده است و آنقدر رايج است كه در فرهنگهای لغت
فارسی در مقابل واژههايی نظير «مينياب» و «كارگر» هر دو مقولۀ واژگانی «صفت» و «اسم» ذكر شده است.
باتوجهبه آنچه ذكر شد ،طرحوارۀ كلی ساخت [-xياب] در زبان فارسی را میتوان به شکل زير نشان داد:
↔ [[x]N/ Adj [yab]V PRES]]N
[عامل انجامدهندۀ عمل يافتن در
رابطه با مفهوم جزء اول]

↔ [[x]N/ Adj [yab]V PRES]]Adj
[ويژگی متمايزكننده هستاری مرتبط با مفهوم
يافتن و جزء اول]

↔ [[x]N/ Adj [yab]V PRES]]N
[شئ انجامدهندۀ عمل يافتن در رابطه با
مفهوم جزء اول]

نمودار  -5طرح واره کلی ساخت [-xستاک حال «یاب»] در زبان فارسی

خط ناپيوسته در طرحوارۀ فوق نشانگر يکساننبودن مقولۀ نحوی طرحوارههاست.
يافتههای اين مقاله همسـو بـا رينـر( 1008الـف 1008 ،ب )1099 ،1005 ،ولوشوتسـکی و رينـر ( )1099اسـت مبنـیبـر اينکـه در
شکلگيری تنوعات معنايی عالوهبر مکانيسم بسط استعاری ،عوامل ديگری نظير حـذف نيـز مـیتواننـد دخيـل باشـند .همچنـين،
مؤيد اين ادعای لوشوتسکی و رينر ( )911:1099است كه صرفاً براساس دادههـای همزمـانی و توجيـه تنوعـات معنـايی براسـاس
مکانيسمهای شناختی نمیتوان به توصيف درستی از چگونگی شکلگيری معنايی دست يافت.
 .7نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تنوعات معنايی واژههای مركب مختوم به ستاک حال «ياب» در چارچوب صرف ساختی
بوی ( )1090به نگارش درآمد .برای نيل به اين مهم ،واژههای مدنظر از پيکرههای درزمانی و همزمانی زبان فارسی
گردآوری شدند .دادههای گردآوریشده براساس نوع ارجاعشان به مقولههای معنايی ويژگی شخص /شئ عامل ،ابزار و
شخص عامل طبقهبندی شدند و در دو مقولۀ عمدۀ واژگانی صفت و اسم قرار گرفتند .نتايج بررسیها نشان داد ازسويی،
« ويژگی متمايزكنندۀ هستار مرتبط با مفهوم يافتن و جزء اول» معنای آغازين ساخت  -[xستاک حال «ياب»] در زبان
فارسی است كه بهعنوان انتزاعیترين همبستگی صورت و معنای ناظر بر عملکرد واژههای مركب مختوم به ستاک حال
«ياب» در زبان فارسی بهشمار میرود .اين مفهوم بيشترين تعداد واژههای استخراجشده را به خود اختصاص داده است.
ازسویديگر ،در شکلگيری دو مفهوم عامل و ابزار واژههای مركب مختوم به ستاک حال «ياب» از مفهوم ويژگی
شخص /شئ عامل در زبان فارسی فرايند حذف موصوف دخيل است و بهاينترتيب ،فرضيه سنتی بسط مفهوم عامل به
ابزار در زبان فارسی كارامد نيست .همچنين ،در شکلگيری اين دو مفهوم ،بهويژه در شکلگيری اسامی ابزار ،ترجمه
قرضی واژههايی از زبان انگليسی در زبان فارسی تأثيرگذار بوده است .بنابراين ،طرحوارههای مربوط به واژههای مركب
طبقه معنايی شخص و ابزار كه با حذف موصوفهای «شخص» و «دستگاه /نرمافزار» شکل گرفتهاند بهترتيب «شخص
انجامدهندۀ عمل يافتن در ارتباط با مفهوم جزء اول» و «شئ انجامدهندۀ عمل يافتن در ارتباط با مفهوم جزء اول» هستند.
پینوشت
شايان ذكر است در گردآوری داده های درزمانی پژوهش حاضر جناب آقای اردوان اميرینژاد و سـركار خـانم معصـومه امينيـان از
گروه فرهنگ نويسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی كمک شايان توجهی كردند .همچنين ،جناب آقای دكتر مسـعود قيـومی بـرای
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 نويسندگان پژوهش حاضـر مراتـب قـدردانی خـود را اعـالم.گردآوری داده های همزمانی اين پژوهش نويسندگان را ياری كردند
.میدارند
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