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چکیده
پرتکرارترین ساختارهایی که در ترکیبهای درونمرکز غیرفعلی در زبان لکی یافت میشوند عبارتاند از[ :اسم
 +اس ][ ،اس  +صفت] و [صفت  +اس ] .عالوهبر اینها ،سه ساختار ک بسامدتر [اسم  +رمرا افمافه][ ،رمرا
افافه  +اس ] و [عدد  +اس ] نیز در این زبان یافت میشود .تحلیل معنایی ایمن سماختارها ننمان میدهمد کمه
بررسب نوع رابطۀ بمین ازمزای سمازندر ترکیمب ،معمانی متنموعی از سنهما اسمتنباط میشمود و تنموع معنمایی
ترکیبهای [اس  +اس ] بیش از سایر ترکیبهای درونمرکز است .ترکیبهای درونمرکز [اس  +اسم ] بمه دو
زیرطبقۀ هستهسغاز و هستهپایان تقسی میشوند و در سنها مفاهی متعددی را میتموان یافمت کمه عبارتانمد از:
مننأ ،محتوا ،کاربرد ،شباهت ،زنس ،محل ،وابستگی ،سغنتگی ،زمان ،اختصاص ،نموع ،تذییمه ،شمیوه و همدا.
ترکیبهای درونمرکز [اس  +صفت] نیز از لحاظ معنایی تنوع قابل توزهی دارند و معانی متعددی شامل نحور
عملکرد ،ابزار تولید ،محتوا ،نسبت ،خصوصیت و ارتباط خاص در این نوع ترکیبها یافت میشود.
واژگان کلیدی :ترکیب ،ترکیب درونمرکز ،واژهسازی ،لکی ،النتری
 .1داننجوی دکتری زبانشناسی همگانی ،داننگاه سزاد اسالمی وارد کرمانناه ،کرمانناه ،ایران
 .2داننیار زبانشناسی همگانی ،داننگاه کردستان ،سنندج ،ایران( .نویسندر مسؤول)
 .3استادیار زبانشناسی همگانی ،داننگاه سزاد اسالمی وارد کرمانناه ،کرمانناه ،ایران.

 ebadakhshan@uok.ac.ir
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 -1مقدمه

در همۀ زبانهای دنیا روشهایی برای ساختن کلمات زدید از کلمات موزود در واژگمان زبمان
یافت میشود و دو روش اصلی واژهسازی که در بسیاری از زبانها (یا شماید هممۀ سنهما) وزمود
دارند عبارتاند از ترکیب و اشتقاق .ترکیب فرایندی اسمت کمه در سن دو یما نمد واژه بما هم
سمیخته میشوند و واژر مرکبی شکل میگیرد .سرونف و فمودمن )261 :2111( 1کلممۀ مرکمب را
کلمهای دانستهاند که راصل ترکیب دو یا ند قمامو واژه 2اسمت .طبمن ن مر پشوهنمگرانی
مانند بائر ،)1893( 3کاتامبا )1883( 4و هاسپلمث )2112( 5واژههای مرکب در زبانهمای مختلمف
به هار دستۀ درونمرکز ،6برونمرکز ،7بدل( 9عطفی) و متوازن( 8همپایمه) قابمل تقسمی بندی
هستند .پشوهنگران روزر صرا زبان فارسی مانند شقاقی ( )1398و عاصی و بدخنمان ()1398
نیز واژههای مرکب فارسی را قابل طبقهبندی بر همین هار دسته دانستهاند .بنابراین ،یکمی از
انواع اصلی واژههای مرکب عبارت است از مرکب درونمرکز که بنابمه تعریمف بمائر ( ،)2117بمه
ترکیبهایی گفته میشود که در سنها مفهوم کلمی ترکیمب زیرشممول مفهموم یکمی از ازمزای
تنکیلدهندر سن اسمت .بمرای مامال واژر  windmillانگلیسمی از نموع درونمرکمز اسمت زیمرا
«سسیاب بادی» زیرشمول «سسیاب» اسمت و  millهسمتۀ ترکیمب محسموب میشمود .از ن مر
کاتامبا و استونهام ،)319 :2116( 11ترکیب درونمرکمز از لحماظ معنمایی بیمانگر زیرطبقمهای از
طبقۀ موزودیتهایی است که هسته 11به سنها داللت دارد .برای ماال  bedroomزیرطبقهای از
مفهوم «اتاق» و  teapotنوعی «قوری» است.
هدا مقاله این است که ترکیبهای درونمرکز غیرفعلی را در گونۀ النمتری از زبمان لکمی
بررسی نماید .زبان لکی متعلن به شاخۀ شمال غربمیِ زبانهمای ایرانمی اسمت کمه در منماطن
شمممال و شمممالغربی اسممتان لرسممتان ،در منمماطقی از خرمسبمماد و همینممین در منمماطقی از
استانهای کرمانناه ،ایالم و همدان به سن گفتوگو میشود (دبیرمقمدم .)962 :1383 ،زبمان لکمی
1. Aronoff, M. and K. Fudeman
2. lexeme
3. Bauer, L.
4. Katamba
5. Haspelmath
6. endocentric
7. exocentric
8. appositive
9. coordinative
10. Katamba, F. and J. Stonham
11. head
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دارای گونههای متعددی است .یکی از سنها کمه در شمهر النمتر ،مرکمز شهرسمتان سلسمله در
استان لرستان رواج دارد به نام لکی النتری شناخته میشود.
ترکیب درونمرکز غیرفعلی به سن دسته از ترکیبهای درونمرکزی اطالق میشمود کمه در
ساختار سنها ستاک فعلی وزود ندارد .دادههای پشوهش شمامل واژههمای مرکمب درونمرکمزی
است که از دو منبع به دست سمدهاند ،یکی گفتار روزمرر گوینموران لکمی در محمیا خمانواده،
محیا کار و زامعۀ اطراا پشوهنگر ،و دیگمری کتماب دوزلمدیِ «فرهنم و واژهناممۀ لکمی»
(کیانی کولیوند .)1381 ،از سنجاکه یکی از نگارندگان مقاله خود گوینمور زبمان لکمی اسمت ،بمرای
اعتبارسنجی و ارزیابی دادهها از ش ّ زبانی خمود نیمز اسمتفاده کمردهاسمت .پمشوهش رافمر در
ار وب رویکرد سدامز ( )2111انجام شده و پرسشهای اصلی سن عبارتاند از:
 )1ترکیبهای درونمرکز غیرفعلی زبان لکی از لحاظ ساختار صرفی گونهاند؟
 )2روابا معنایی بین اززای تنکیلدهندر این ترکیبها به ه صورتی است؟
مطالب مقالۀ رافر در پنج بخش اصلی ارائه میشود :بخش اول ،مقدممه و کلیمات ،بخمش
دوم ،پینینۀ پشوهشها دربارر ترکیب و بهویشه ترکیبهای درونمرکز در زبان لکمی و فارسمی؛
بخش سوم ،مالر ات ن ری مرتبا بما ترکیبهمای درونمرکمز؛ بخمش همارم ،ترکیبهمای
درونمرکز غیرفعلی زبان لکی از ن ر ساختاری و معنایی؛ بخش پنج  ،نتیجهگیری پشوهش.
 -2پیشینۀ پژوهش

درمورد فرایند ترکیب در زبان لکی تا به رال پشوهش علمی قابمل مالر مهای کمه مبتنمیبمر
ن ریۀ صرفی خاصی باشد ،انجام ننده و تنها در کتابهای دستور زبمان یما فرهنم لذتهمای
لکی مطالبی مختصر و کلی رازعبه ترکیب در این زبان سمدهاسمت .سزادپمور ( )1382قالبهمای
ترکیب در زبان لکی را به دو دستۀ کلی تقسی کرده :ترکیب تکراری و ترکیب غیرتکمراری .در
ترکیب تکراری ،یک اس یا صفت یا فعل تکرار میشود و واژر زدیدی میسازد ،ماننمد kotkot
(پارهپاره) یا ( goɫgoɫiگلگلی) .در ترکیب غیرتکراری دو یا ند تکواژ متفاوت کنمار هم قمرار
میگیرند و واژر زدیدی میسازند که میتواند ساختارهای متفماوتی داشمته باشمد )1 :اسم +
اسم  :اسم  ،ماننمد ( taʃmæxælستشمنقممل)؛  )2اسم  +صممفت :صمفت ،ماننممد melqowin
(گردنکلفت)؛  )3صفت  +اس  :اس  ،مانند ( /ʔespekow/سمفیدکوه)؛  )4اسم  +بمن مرمارع:
اس  ،مانند ( /doruzen/دروغگو)؛  )5اس  +بمن مرمارع :صمفت ،ماننمد ( /xodɑxɑ/دلپسمند).
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عزیزی ( )1384در بحثهایی که دربارر فرایندهای واژهسازی در لکمی براسما ن ریمۀ زاینمی
مطرح کرده ،ماالهایی از انواع ترکیبهای درونمرکز ،برونمرکز ،دوسویه و متوازن ارائه کمرده
بدون سنکه سنها را از لحاظ ساختاری یا معنایی تحلیل و طبقهبنمدی نمایمد .شهسمواری ()1384
هفت الگوی متفاوت برای ترکیب در زبان لکی ذکر کردهاسمت )1 :اسم  +اسم  :اسم مرکمب،
ماننمد ( /pɑbæwi/سمماقدوش)؛  )2اسم  +بممن فعمل :اسم صمفت مرکممب ،ماننممد henɑræs
(فریادر )؛  )3صفت  +اس  :اس صفت مرکب ،مانند ( særdɂɑwسمراب)؛  )4اسم  +صمفت:
صفت اس مرکب ،مانند ( /ɣeɫɑsēکالغسمیاه)؛  )5اسم  +بمن فعمل  +تکمواژ اشمتقاقی :اسم
منتن مرکب ،مانند ( peyɑdɑriمردمداری)؛  )6فعمل  +فعمل :اسم مرکمب ،ماننمد vetvet
(سخن ینی)؛  )7صفت  +فعل :اس مرکب ،ماننمد ( juwanazemāمردسزمما) .غالممی ()1385
نیز در کتابی دربارر رینهشناسی واژگان لکی ،اشارر مختصری به انواع ترکیمب در لکمی دارد و
سنها را منتمل بر هار دسته میدانمد )1 :ترکیمب افمافی ( = ʒænbɑwɑزنبابما)؛  )2ترکیمب
افمافی مقلمموب ( = bɑwɑʒænزنبابمما)؛  )3ترکیممب وصممفی ( =mīrūʒsöræمور ممۀ قرمممز)؛ )4
ترکیب وصفی مقلموب ( =söramīrūʒمور مۀ قرممز) .در همیک یمک از سیمار یادشمده تحلیمل و
طبقهبندی معنایی خاصی از ترکیبهای درونمرکز لکی ارائه نندهاست.
دربارر ترکیبهای درونمرکز فارسی و بهخصوص طبقهبندی ساختاری یا معنایی سنها تا بمه
امروز ند پشوهش قابل توزه شدهاست .خباز ( )1395واژههای مرکب درونمرکز فارسمی را بمه
دو گروه هستهسغازین (مانند س ارزک) و هستهپایانی (مانند دندانپزشک) تقسی کرده اسمت.
وی زایاترین نموعِ ایمن ترکیبهما را در زبمان فارسمی ترکیمب اسم  +اسم دانسمته و بسمامد
ترکیبهای هستهسغازین را بیش از ترکیبهای هسمتهپایانی ذکمر نمموده اسمت .از ن مر خبماز
( ،)1396رمموزر صممرا متممأیر از رمموزر نحممو اسممت و در نتیجممه ،وزممود واژههممای درونمرکممز
هستهسغازین و هستهپایانی در زبان فارسی بمه دلیمل وزمود گروههمای نحموی هسمتهسغازین و
هستهپایانی در این زبان اسمت .از دیمدگاه یارارممدزهی ( ،)1399اسم ها و صمفتهای مرکمب
درونمرکز فارسی از لحاظ زایگاه هستۀ نحوی که هستۀ معنایی سن نیز هست ،به صورت زیمر
طبقهبندی میشوند:
اس مرکب درونمرکز )1 :هستهابتدا :شامل اس  +صفت (سدمسهنمی ،زماروبرقی) و اسم +
اس (میزمطالعه ،سبلیمو)؛  )2هستهانتها :شامل صفت  +اسم (بمزر راه و پیرممرد) و اسم +
اس (مهمانخانه ،سردرد).
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صممفت مرکممب درونمرکممز )1 :هسممتهابتدا :شممامل صممفت سمماده فاعلی مفعولی  +اسمم
(سیه نمم  ،درنممدهخوی)؛  )2هسممتهانتها :شممامل اسمم  +صممفت سمماده فاعلی مفعولی رالت
(ساقهبلند ،مومنکی).
کریمیدوستان و ورید ( )1382زنبۀ معنایی واژههای مرکب اس -اس فارسمی را براسما
معناشناسی مفهومی (زکندوا )2112 ،1تحلیل کردهاند .نتایج این مطالعه ننان میدهمد کمه در
ترکیبهای مرکب اس -اس فارسی یازده نقش معنایی متفاوت میتوان دید .ترابیان ( )1382به
بررسی استعاره در اس های مرکب اس -اس زبان فارسی در ار وب زبانشناسمی شمناختی و
براسا الگوی بنسز )2116( 2پرداختهاست .براسا بنسز ( ،)2116استعارر مفهومی طبن همار
الگو در ساخت اس های مرکب اس -اس می تواند نقش داشته باشد .این هار الگمو عبارتانمد
از )1 :اس های مرکب اس -اس دارای وابستۀ استعاری؛  )2اسم های مرکمب اسم -اسم دارای
هستۀ استعاری؛  )3اس های مرکب اس -اسم دارای هسمته و وابسمتۀ اسمتعاری؛  )4اسم های
مرکب اس -اسمی که رابطۀ معنایی بین هسته و وابسته در سنها استعاری است .ترابیان اسمامی
مرکب اس -اس فارسی را طبن این طبقهبندی هارگانه بررسمی کمرده و نتیجمه گرفتمه کمه
استعارر مفهمومی نمهتنها در سماخت اسم های مرکمب برونمرکمز ،بلکمه در اسم های مرکمب
درونمرکز نیز نقش ایفا میکند .طباطبایی ( )1384بمه بررسمی انمواع سماختارهای ترکیبمی در
زبان فارسی پرداختهاست اما تمایز درونمرکز و برونمرکز را مبنای کار خود قمرار نمدادهاسمت.
وی (همممان )13-12 :اسم های مرکممب هسممتهپایان بمما سمماختار [اسم  +اسم ] را بممه تبعیممت از
دستورهای سنتی ،افافۀ مقلوب نامیده و سنها را بر دو نوع دانستهاست )1 :اس های مرکبی کمه
در سنها هسته و وابسته هر دو معنای اسمی دارند ،مانند ن پزشک و سسیاسن ؛  )2اسم های
مرکبی که در سنها وابسته (واژر اول) معنای صمفتی دارد ،ماننمد سبمراه (راه سبمی) و سمن فرش
(فرش سنگی) .طباطبایی (همان )15-14 :صورت زیرساختیِ اسم های مرکمب هسمتهسغاز دارای
ساختار [اس  +اس ] را گروه نحوی افافی میداند که ننانۀ افمافۀ سن رمیا شمدهاسمت .وی
این گونه ترکیبها را به دو دسته تقسی کرده )1 :اس های مرکبمی کمه در سنهما همر دو اسم ِ
سازنده معنای اسمی دارند ،مانند سبمیوه و تخ مرغ؛  )2اس های مرکبی که در سنها اسم دوم
معنای صفتی دارد ،مانند راهسهمن (راه سهنمی) و ر دنمده ( مر دندانمهدار) .وی (هممان)69 :
ساختار [صفت  +اس ] را که اس مرکب میسازد (مانند بزرگراه) منتن از گروه نحوی وصمفی
(اس  +صفت) دانسته که در سن ننانۀ افافه ریا شده و زایگاه تکیه تذییر میکند.
1. Jackendoff, Ray
2. Benczes, R.
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قطره و قندهاری ( )1385اس های مرکب دارای ساختار [اس (و) اسم ] در زبمان فارسمی را
در ار وب ن ریۀ سمیختگی مفهومی 1بررسی کرده و به این نتیجه رسمیدهاند کمه هممۀ ایمن
اس های مرکب بهرغ تفاوتهمای اماهری ،براسما طررموارر یگمانگی 2برسممده از شمناخت
زسمی 3شکل گرفتهاند و تنها تفاوتنان در میزان ترکیبپییری 4اززای سازنده و درزۀ عینی
یا انتزاعی بودن این ترکیبهاست .سبزواری ( )1387به بررسی انواع روابما معنمایی موزمود در
بین اززای تنکیلدهندر اس های درونمرکز فارسی پرداخته و به پیمروی از کاسمتلو و کمین5
( )2111شیور ترکیب مفهومها را سمه گونمه دانسمتهاسمت )1:ترکیمب رابطمهای 6کمه در سن دو
مفهوم ترکیبی به نوعی به ه پیونمد میخورنمد :صمفحهکلید ،بمادام زمینمی ،زارودسمتی؛ )2
ترکیبی کیفی 7که در سن کیفیت و ویشگی از یک مفهوم به مفهوم دیگر منتقمل میشمود .ایمن
رابطه بینتر در ترکیبهای درونمرکمز دیمده میشمود :اردکمماهی ،س ارشمالقی؛  )3ترکیمب
پیوندی 9که در هر دو مفهوم به یک اندازه در ترکیب شرکت دارند :شیربرنج ،کاردانش.
دیانتی و همکاران ( )1388با تمرکز بر زنبۀ معنایی واژههمای مرکمب درونمرکمز در زبمان
فارسی سعی کردهاند ننان دهند در بعری از ترکیبهای درونمرکمز وزمود هسمته الزامما بمه
معنای ترکیبپییری معنایی سنها نیسمت .نتمایج ایمن مطالعمه کمه براسما ن ریمۀ سمیختگمی
مفهومی (فوکونیه و ترنر )2112 ،8و تحلیل تعدادی از ترکیبهای درونمرکمز اسم -اسم فارسمی
انجام شده ننان میدهد که وزود عنصر هسته در واژههای درونمرکز ترممینکنندر سمادگی
سمماختار مفهممومی و ترکیبپممییری معنممایی ایممن واژههمما نیسممت .بممرای ماممال در واژههممای
«تختهسن »« ،گاوصندوق» و «مادرشمهر» عملکمرد مجماز بمر روی زمزص توصمیفکننده ایمر
میگیارد و موزب پیییدگی مفهومی سنها میشود.
دربارر ترکیب درونمرکز در سایر زبانها و گویشهای ایرانی نیز مطالعاتی شدهاست .بمرای
ماال ملکی ( )1382براسا طبقهبندی بیستو و اسمکالیس )2115( 11کلممات مرکمب در زبمان
رازی را شامل سه طبقۀ همپایه ،تابعی و توصیفی دانسته و هر طبقه را به دو گروه درونمرکمز
1. conceptual blending
2. unity schema
3. embodied cognition
4. compositionality
5. F.J. Costello & M.T. Keane
6. Relational
7. Property
8. Conjunctional
9. G. Fauconnier& M. Turner
10. A. Bisetto& S. Scalise
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و برونمرکز تقسی کردهاست .وی ترکیبهای درونمرکمز را نیمز بمه دو گمروه راستهسمته و
پهسته طبقهبندی نمودهاست.
تا به رال دربارر روابا معنایی در ترکیبهای درونمرکز لکی پشوهنمی ننمده و بررسمی و
طبقهبندی معنایی این ترکیبها در سیار پشوهنگران روزر صرا مذفول ماندهاست .با توزه بمه
اهمیت ترکیبهای درونمرکز در واژهسازی زبان لکی و همینین با توزه به مطالعماتی کمه در
زبان فارسی و بعری از زبانهای ایرانی در این زمینه شده ،مطالعه دربمارر طبقهبنمدی معنمایی
ترکیبهای درونمرکز لکی فروری به ن ر میرسد.
 -3مالحظات نظری

عمدر مطالعات و ن ریهپردازیهای پشوهنگران روزر صرا در زبانها دربارر واژههای مرکمب و
بهخصوص ترکیبهای درونمرکز رول این موفوع است که رابطۀ معنایی بین اززای ترکیمب
به ه صورت است و براسا این رابطه گونه میتوان ترکیبها را طبقهبندی نمود .در یکمی
از این تالشها ،کاستلو و کین ( )2111انواع تفسیرهای موزود در ترکیبهای اسم -اسم را در
پنج دسته طبقهبندی کردهاند:
 )1رابطهای ( :)relationalنوعی از رابطه بین اززای ترکیب وزود دارد .مماال horse knife
در انگلیسی به اقویی اشاره دارد که برای قصابی اسبها استفاده میشود.
 )2کیفی ( :)propertyیکی از ویشگیها یا کیفیات یکی از اززای ترکیب با ززص دیگر بیمان
میشود ،مانند «ارهماهی» در فارسی.
 )3سمیخته ( :)hybridمفهومِ هر دو ززص سازندر ترکیب با ه سمیخته میشمود و همر دوی
سنها به یک اندازه در مفهوم نهایی ترکیب سه دارند ،مانند «کتشلوار» در فارسی.
 )4پیونممدی (عطفممی) ( :)conjunctiveمفهمموم کلممی ترکیممب نمونممهای از هممر دو مفهمموم
ترکیبشونده است ،مانند «سربازمعل » در فارسی.
 )5مفهوم شناختهشده ( :)known-conceptواژر راصل از ترکیب بر مفهوم خاصمی داللمت
دارد که به نوعی با هر دو مفهوم ترکیبشونده در ارتباط است ،مانند «گلخانه» در فارسی.
به ن ر کاستلو و کین ( ،)2111تفسیرهای رابطهای و کیفی پربسامدتر از انواع دیگرند.
بائر ( )71 :2117یکی از خصوصیات ترکیبهای درونمرکز [اس  +اس ] را که بمه کمرّات در
مطالعات صرفی بدان اشاره شده ،پیشبینیناپییری رابطۀ معنایی بین دو اس شرکتکننده در
این نوع ترکیبها میداند .این واقعیت را در ماالهای زیر میتوان بهوفوح مناهده کرد:
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زنگی که وقوع ستشسوزی را هندار میدهد fire alarm:
توپی که از ستش ساخته شدهاست fire ball:
بمبی که موزب ستشسوزی میشود fire-bomb:
رنرهای که دُم سن شبیه ستش است firefly:
نوری که از ستش منبعث میشود firelight:
خطی که در منطقۀ دارای پوشش گیاهی از گیاه پاک میشود تا مانع گسترش ستشسوزی گردد fire line:
گروهی که وایفۀ سنها خاموش کردن ستش است fire service:
مکانی که خطر وقوع ستشسوزی در سنجا وزود دارد fire trap:

پشوهنممگران بسممیاری سممعی در طبقهبنممدی معنممایی ایممن نمموع ترکیبهمما داشممتهاند و
دستهبندیهای متعددی ارائه کردهاند (نک .سدامز 1873؛ رایدر 1884؛ سوبرت  .)2112سدامز ( )2111بمه
طبقهبندی معنایی ترکیبها و بهویشه ترکیبهای [اس  +اس ] در زبان انگلیسمی پرداختمهاسمت.
وی در مورد اس های درونمرکز  N+Nطبقهبندی زیر را ارائه میدهد (:)94-93 :2111
استعمال ( :)usageاس هسته داللمت بمر ابمزار دارد و اسم توصمیفگر ( )modifierبیمانگر
کاربرد و مورد استعمال سن اسمت .بمرای مامال ( ignition keyدکممه  +زرقمهزنی) داللمت بمر
دکمهای دارد که برای ایجاد زرقه به کار میرود.
عملکرد ( :)functionاس توصیفگر ننان میدهد که عملکرد مرزع اس هسته ،و بنمابراین
کل ترکیب ،به ه صورتی است .برای ماال ( air gunتفن  +هوا= تفنم بمادی) بمه تفنگمی
اشاره دارد که با زریان هوای فنرده کار میکند.
مکان ( :)locationاس هسته ممکن است بر مکان یک کنش یا موزودیمت داللمت داشمته
باشد .بمرای مامال ( amusement parkسمرگرمی  +پمارک) بمه پمارکی اشماره دارد کمه در سن
فعالیتهای سرگرمکننده انجام میشود.
مننأ ( :)originاس توصیفگر ننان میدهد که مرزع یمک ترکیمب ممکمن اسمت از کجما
ننأت گیرد یا در کجا یافت شود .برای ماال ( field mouseمزرعه  +موش) اشماره بمه موشمی
دارد که در مزارع یافت میشود.
سبب  :)cause( 1اس هسمته بیمانگر مفهموم سمبب اسمت .بمرای مامال influenza virus
(سنفلوانزا  +ویرو ) داللت بر ویروسی دارد که سبب بروز سنفلوانزا میشود.
سبب  :2اس توصیفگر بیانگر مفهوم سبب است .برای مامال ( sex discriminationزمنس
 +تبعیض= تبعیض زنسی) بیانگر تبعیری است که به واسطۀ زنسیت به وزود میسید.
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منبع ( :)sourceگاهی اس هسته و گاهی اس توصیفگر بیانگر منبع پیدایش هستند .برای
ماال در ( honey beeزنبور عسل) اس هسته ،یعنی زنبور ،و در ( coal dustزغال  +گَرد) اسم
توصیفگر ،یعنی زغال ،به منبع پیدایش اس دیگر اشاره دارند.
مالکیت ( :)possessionاس توصیفگر اشاره به مفهوم مالک و اس هسته اشماره بمه مفهموم
مملوک دارد .برای مامال در ( minority rightsرقموق اقلیمت) اسم «اقلیمت» مالمک و اسم
«رقوق» مملوک است.
محتوا ( :)contentاس توصیفگر بیانگر محتوای (ملمو یا نماملمو ) اسم هسمته اسمت.
برای ماال در ( film festivalفیل  +زننواره) و ( fruit cakeمیموه  +کیمک) اسم اول بیمانگر
محتوای اس دوم است.
شباهت ( :)resemblanceاس توصیفگر به مفهومی اشاره دارد کمه اسم هسمته شمبیه سن
است .برای ماال ( box kiteزعبه  +کایت) بر نوعی از کایت داللت دارد که شبیه زعبه است.
در پشوهش رافر ،ترکیبهای درونمرکز لکمی النمتری براسما سرای سداممز ( )2111بررسمی
خواهند شد و نتایج سن با طبقهبندی کاستلو و کین ( )2111مقایسه میشود.
 -4تحلیل دادهها

دادههای پشوهش ترکیبهای درونمرکز در گویش لکی النتری است .دادهها از گفتمار روزممرر
گوینوران لکی النتری و کتاب «فرهن و واژهنامۀ لکی» (کیانی کولیوند )1381 ،است.
واژههای مرکب درونمرکز گر ه از لحاظ صموری و ازمزای تنمکیلدهنده ممکمن اسمت
شبیه باشند ،از لحاظ معنایی تنوع و تکار فراوان دارند .برای مامال دو واژر  ʔɑw-qænو ʔɑw-
 limuاز ترکیب دو اس ساخته شدهاند و اولین اس ( ʔɑwسب) اسمت .عالوهبمر ایمن ،همر دو از
نوع درونمرکز هستهسغازند ،اما به لحاظ معنایی تفاوت دارند:
سبی که راوی قند باشد ):سب  +قند( 1) ʔɑw-qæn
سبی که از لیمو به دست سمده باشد ):سب  +لیمو( 2) ʔɑw-limu
این تفاوت معنایی ناشی از تفاوت در رابطۀ بین اززای سازندر ترکیب اسمت .در ʔɑw-qæn

بین دو ززص ترکیب رابطۀ «محتوا» وزود دارد ،یعنی اس اول رماوی اسم دوم اسمت .امما در
 ʔɑw-limuبین دو ززص ترکیب رابطۀ «مننأ» مناهده میشود ،یعنی اس دوم مننأ اسم اول
است .این ماالها ننان میدهد که شباهت صوری و ساختاری ترکیبهای درونمرکز لزوما بمه
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منزلۀ شباهت معنایی سنها نیست و برای تجزیه و تحلیل معنای ترکیبها باید نوع روابطمی کمه
بین اززای ترکیب برقرار است بهدقت بررسی شود .در ادامۀ این بخش ،انواع واژههمای مرکمب
درونمرکز در زبان لکی را از ن ر ساختاری و معنایی بررسی میکنی .
 -1- 4ساختار اسم  +اسم

پرتکرارترین ساختار مرکب درونمرکز در زبان لکی ساختار [اس  +اس ] اسمت .واژر راصمل از
این ترکیب نیز از مقولۀ اس است و از لحاظ معنایی تنموع بسمیاری را میتموان در سن دیمد .از
لحاظ زایگاه هسته ،این ترکیبها را میتوان به دو دستۀ هستهسغاز و هستهپایان تقسی کمرد.
در ترکیبهای هستهسغاز ،اولین عنصر تنکیلدهندر ترکیب ،هستۀ سن محسوب میشمود .امما
در ترکیبهای هستهپایان ،سخرین ززص ترکیب هستۀ سن است .ترکیمب هسمتهسغاز را میتموان
راستهسته و ترکیب هستهپایان را میتوان پهسته نیز نامید.
 -1-1-4ساختار [اسم  +اسم] هستهآغاز

در ترکیبهای [اس +اس ] هستهسغاز ،واژر راصل از ترکیب از لحاظ معنایی زیرشممول اسم اول
(اولین ززص) ترکیمب اسمت .بمرای مامال ( ʔɑw-limuسبلیممو) و ( ʔɑw-quræسبغموره) همر دو
زیرشمول ( ʔɑwسب) هستند .بنابراین ،طبن تعریف بمائر ( )2117درونمرکمز محسموب میشموند.
این نوع ترکیبهای درونمرکز را از لحاظ معنایی میتوان به ند دسته تقسی بندی کرد کمه در
ذیل به سنها پرداخته میشود .این تقسی بندی مبتنیبر رابطۀ معنایی بمین ازمزای ترکیمب اسمت
که به دلیل تنوع روابا معنایی بین سنها ،معنای واژههای مرکب راصل نیز متنوع خواهد بود.
منشأ :اس دوم داللت بر مننا اس اول دارد .برای ماال  ʔɑw-limuبه سبی اشماره دارد کمه
مننأ سن لیمو است ،یعنی از لیمو به دست سمدهاست.
سبلیمو؛ سبی که مننا سن لیمو است ):سب  +لیمو( 3) ʔɑw-limu
سبغوره؛ سبی که از غوره به دست میسید ):سب  +غوره( 4) ʔɑw-quræ
سب باران؛ سبی که مننأ سن باران است ):سب  +باران( 5) ʔɑw-wɑru
پودر و گرد راصل از شکستن قند ):خاکه  +قند( 6) xɑkæ-qæn

الزم است اشاره شود که در  xɑkæ-qænواژر  xɑkæبه معنای گَرد و پودر است.
محتوا :اس دوم داللت بر محتوای اس اول دارد .به عبارتی دیگر ،اس اول راوی اسم دوم
است .برای ماال:
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سشرشته؛ سش راوی رشته ):سش  +رشته( 7) ʔɑʃ-reʃtæ
سش کنک؛ سش راوی کنک ):سش  +کنک( 8) ʔɑʃ-kæʃk
شب مهتابی ):شب  +ماه( 9) ʃow-monɡ
الۀ ستش  ):اله  +ستش( 10) ʧɑlæ-ʔɑɡer

کاربرد :اس دوم بیانگر کاربرد اس اول است ،یعنی ننان میدهد که اس اول مه کماربرد
و استعمالی دارد .برای ماال ( du-tærxinæدوغ  +ترخینه) به دوغی اشاره دارد که از سن بمرای
تهیۀ ترخینه استفاده میشود .به عبارت دیگر ،کماربرد و اسمتعمال ایمن ( duدوغ) بمرای تهیمۀ
( tærxinæترخینه) است و نه برای موارد دیگر.
دوغی که کاربرد سن برای درست کردن ترخینه است ):دوغ  +ترخینه( 11) du-tærxinæ
سن

سسیاب؛ سنگی که کاربرد سن سسیاب کردن است ):سن

 +سسیاب( 12) son-ʔɑsjow

نوع :اس دوم داللت بر نوع اس اول دارد که هستۀ ترکیب است .این نوع ترکیبهما کمه از
ن ر کریمیدوستان و ورید ( )1382راوی مفهوم «نموع» هسمتند ،غالبما بمر زانمداران داللمت
دارند .برای ماال ( bæʧ-ɡorvæبیه  +گربه) داللت بر بیۀ گربه دارد.
بیهگربه ):بیه  +گربه( 13) bæʧ-ɡorvæ
بیهخرگوش ):بیه  +خرگوش( 14) bæʧ-xærguʃ
تولۀ مار؛ مار کو ک وک سن ):توله  +مار( 15) tülæ-mɑr
گل بنفنه ):گل  +بنفنه( 16) ɡoɫ-bænuʃæ
گل ختمی ):گل  +هیرو( 17) ɡoɫ-hiru

اختصاص :اس اول که هستۀ ترکیب است به طریقی مخمت یما مناسمب بمرای اسم دوم
است .برای ماال ( ɡɑ-ʤeftگاو  +شخ ) اشاره به گاوی دارد که مخت عمل شخ زدن اسمت
یا بهخاطر داشتن قدرت فیزیکی زیاد مناسب این کار است.
گاو نری که توانایی شخ زدن را داشته باشد ):گاو  +شخ ( 18) ɡɑ-ʤeft
گاوی که به لحاظ توانایی مناسب کارهای کناورزی است؛ گاو کاری):گاو  +کار( 19) ɡɑ-kɑr

مرد میدان؛ مرد مبارزه ):مرد  +مبارزه( 20) pijɑ-dɑw
کلبۀ مرغان؛ النۀ مرغ ):النه  +مرغ( 21) kolæ-merxu
النۀ مار ):النه  +مارها( 22) kolæ-mɑru

وابستگی/تعلق :اس اول وابسته یا متعلن یا مرتبا با اس دوم است.
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برادرزن ،برادرخان ):برادر  +زن( 23) berɑ-ʒæn
پدرخان ):بابا  +زن( 24) bɑwɑ-ʒæn
نامادری ):زن  +بابا( 25) ʒæn-bɑwɑ

جزء سازنده :در معدودی از واژههای درونمرکز [اس  +اس ] ،اس دوم داللت بر یک زمزص
تنکیلدهندر اس اول دارد که هستۀ ترکیب است .در ماال زیر ،اسم دوم کمه ( fænærفنمر)
است یک ززص از اززای اس اول ،یعنی ( tæxtتخت) محسوب میشود.
تختخواب فنری):تخت  +فنر( 26) tæxt-fænær

تاکنون منخ شد که در ترکیبهای درونمرکز هستهسغاز با سماختار [اسم  +اسم ] در
زبان لکی هفت نوع رابطۀ معنایی وزمود دارد کمه عبارتانمد از :مننمأ ،محتموا ،کماربرد ،نموع،
اختصاص ،وابستگی تعلن و ززص سمازنده .اگمر بخمواهی ایمن روابما معنمایی را بمه مار وب
طبقهبندی کاستلو و کین ( )2111منتقل کنی  ،همگی سنها در گمروه تفسمیر «رابطمهای» قمرار
میگیرند زیرا در سنها نوعی رابطه بین ازمزای ترکیمب وزمود دارد .ایمن رابطمه در یمک ممورد
بهصورت مننأ ،در مورد دیگر بهصورت محتوا و در دیگری بهصورت کاربرد ت اهر مییابد و بمه
همین ترتیب میتواند صورتهای دیگری نیز به خود بگیرد.
 -2-1-4ساختار [اسم  +اسم] هستهپایان

تنوع معنایی بین اززا در ترکیبهای درونمرکز اس +اسم هسمتهپایان بینمتر از ترکیبهمای
اس +اس هستهسغاز است .این نوع ترکیبها بسته بمه نموع رابطمۀ معنمایی بمین ازمزای خمود
میتوانند بر مفاهیمی از قبیل مننأ ،شباهت ،محتوا ،زنس ،اختصاص ،محمل ،نموع ،وابسمتگی،
سغنتگی ،زمان ،شیوه و تذییه داللت داشته باشند .در ذیل ،ماالهایی از ترکیبهای راوی هر
یک از این مفاهی ارائه میشود.
منشا :اس اول داللت بر مننا اس دوم دارد.
سبی که از گُل به دست سمدهاست ):گل  +سب( 27) ɡoɫɑw
):پوست بلوط  +سب( 28) ʤæftɑw

سبی که از پوست میور بلوط به دست میسید و برای دباغی پوست به کار میرود.
سیالب ):سیل  +سب( 29) lɑfɑw

شباهت :اس دوم که هستۀ ترکیب است از زهتی به اس اول شباهت دارد.
گیاهی شبیه گندم ):گندم  +گیاه( 30) ɡænemæ-ɡijɑ
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خرکیف ):خر  +کیف( 31) xær-kæjf
خوابیدن شبیه شتر):شتر  +خواب( 32) ʃoter-hoft
خوابیدن به طریقۀ شتر ):شتر  +خواب( 33) ʃoter-hujæs
 +شنا( 34) sæɡ-mælæ

شنا مانند س ):س
رمیدن و دویدن مانند گر ):گر  +رم( 35) ɡorɡæ-ræm
دویدن تند شبیه گر ):گر  +دو( 36) ɡorɡæ-dow
کبوتر گاوی؛ کبوتر درشت و دارای زاۀ بزر ):گاو  +کبوتر( 37) ɡɑ-kæmuter

همانطور که در ماالها مناهده میشود ،شباهت بین اس اول و دوم ترکیمب میتوانمد از
زهات مختلفی باشد؛ رفتار ،شکل و اندازه.
محتوا :اس دوم راوی اس اول است؛ به عبارتی دیگر ،اس اول به یمزی اشماره دارد کمه
در اس دوم یافت میشود و با سن شناخته میشود.
سب محل زندگی زالوها ):زالو  +سب( 38) zɑlüɑw
سبقند ):قند  +سب( 39) qænɑw

جنس :اس اول زنس یا مادرسازندر اس دوم را بیان میکند.
تابوت وبی  ):وب  +تابوت( 40) ʧu-tærm

اختصاص :اس دوم بیانگر مفهومی است که اختصاص به اس اول دارد یا مناسب سن است.
برای ماال ( rijænæ-rēگله  +راه) به معنای راه گلهرو است و بر راه و مسیری داللمت دارد کمه
مخت یا مناسب عبور گله است.
راه عبور گله ):گله  +راه( 41) rijænæ-rē
مسیر دشوار کوهستانی که گوسفندان از سن عبور میکنند ):گوسفند  +راه( 42) beræ-rē
محل :اس اول محمل تولیمد یما وقموع اسم دوم را ننمان میدهمد .بمرای مامال sær-ʒɑn

(سردرد) به دردی اشاره دارد که در سر تولید میشود.
دنداندرد(:دندان  +درد) 43) deno-dæʒin
سردرد(:سر  +درد) 44) sær-dæʒin
ورم شک ؛ نوعی بیماری که باعث تورم ارنای داخلی میشود (:شک  +ورم) 45) læm-pænum

آغشتگی :مفهوم سغنتگی یکی دیگمر از مفماهیمی اسمت کمه در ترکیبهمای درونمرکمز
اس +اس لکی یافت میشود .در این نوع ترکیبها ،اس دوم سغنته یا سلوده به اس اول است.
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سب رکین؛ سب سلوده به رک  ):رک  +سب( 46) ʧerk-ɑw
سب گلسلود؛ سب سغنته به گل ):گِل  +سب( 47) hære-ɑw
رکسب ،خونابه  ):رک عفونت  +سب( 48) zix-ɑw

زمان :اس اول بر مفهوم زمان داللت دارد و اس دوم که هستۀ ترکیب نیز هست ،به نموعی
با مفهوم زمان بیانشده در اس اول در ارتباط است .برای ماال ( ʃu-kælowکاله شب) داللمت
بر کالهی دارد که غالبا در شب استفاده میشود تا از سر در مقابل سرما محاف ت کند.
کاله شب ):شب  +کاله( 49) ʃow-kæɫow
شام شب ):شب  +شام( 50) ʃow-ʃum
گنت شبانه؛ شبگردی؛ راهزنی ):شب  +گنت( 51) ʃow-ɡæʃt
درد و رنج شب هجران؛ درد و زخ شبانه ):شب  +رنج( 52) ʃow-zæxum

نوع :اس دوم که هستۀ ترکیب است بر مفهومی از نوع اس اول داللت دارد.
بیهکبک ):کبک  +توله( 53) koɡ-tülæ
تولهمار ،مار کو ک ):مار  +توله( 54) mɑr-ʤorræ

تغذیه :در این نوع از ترکیبهای درونمرکز ،اس دوم که هستۀ ترکیب است بمر خموردنی
یا غیایی داللت دارد که اس اول از سن تذییه میکند ،مانند واژههای زیر:
خاری که شتر سن را میخورد؛ خارشتر ):شتر  +خار( 55) ʃoter-derek
گاودانه؛ دانهای که گاو سن را میخورد ):گاو  +دانه( 56) ɡɑ-wonæ

شیوه :اس اول بیانگر شیوه و طریقهای است که اس دوم (هستۀ ترکیب) انجمام میشمود.
در این نوع ترکیبها ،اس دوم باید بر مفهوم کنش یا رویداد داللمت داشمته باشمد ،ماننمد درو
کردن ،خندیدن یا خرمنکوبی کردن در ماالهای زیر.
درو دستهزمعی؛ درو گروهی ):زمع  +درو( 57) ɡæl-deru
خندر رکیمانه؛ تبس از روی دانایی ):صدای خندیدن  +خنده( 58) ɡermæ-xænæ
کوبیدن خرمن با گاو ):گاو  +خرمنکوبی( 59) ɡɑ-huɫæ

هدف :در بعری موارد اس اول بیانگر هدا و مقصود از عملی است که در اس دوم بمه سن
اشاره میشود .در ماال زیر( læm ،شک ) بهصورت مجازی اشاره بمه همدا و مقصمود از عممل
( dowدویدن) دارد که هستۀ ترکیب محسوب میشود.
دویدن و تالش برای شک ؛ تقال برای امرار معاش ):شک  +دو( 60) læm-dow
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تحلیل دادههای درونمرکز هستهپایان با ساختار [اس  +اس ] در زبان لکی ننان میدهمد
که این نوع ترکیبها از لحاظ معنایی بمر مننمأ ،شمباهت ،محتموا ،زمنس ،اختصماص ،محمل،
سغنتگی ،زمان ،نوع ،تذییه ،شیوه و هدا داللمت دارنمد .ایمن تنموع معنمایی رماکی از غنمای
واژگانی و فرهنگی زبان لکی اسمت و اگمر بخمواهی روابما معنمایی ذکرشمده را بمه مار وب
طبقهبندی کاستلو و کمین ( )2111منتقمل کنمی  ،رابطمۀ «شمباهت» را بایمد در گمروه تفسمیر
«کیفی» قرار داد و سایر روابا همگی در گروه تفسیر «رابطهای» قرار میگیرند.
 -2- 4ساختار [اسم  +صفت]

ترکیبهای درونمرکز دارای ساختار [اس  +صفت] در زبان لکی از نوع هستهسغاز و در نتیجمه
راصل ترکیب واژهای از مقولۀ اس است .تنوع رابطۀ بین صفت و اس که اززای سمازندر ایمن
نوع ترکیبهایند باعث شکلگیری معانی متنوعی برای این ترکیبها میگردد که در ذیمل بمه
سنها اشاره میشود.
نحوۀ عملکرد :عنصر صفتی موزود در ترکیب نحور عملکرد عنصر اسمی را ننان میدهمد.
برای ماال در  ʤɑru-dæsiعنصر دوم ترکیب نناندهندر این است که کار کمردن بما زمارو بما
دست صورت میگیرد.
زارودستی .زارویی که عملکرد سن با دست است ):زارو  +دستی( 61) ʤɑru-dæsi
راغی که با بخار الکل گرم میشود و تور دارد؛ راغ زنبوری  ):راغ  +توری( 62) ʧerɑx-turi
راغ دستی ):راغ  +دستی( 63) ʧerɑx-dæsi

ابزار تولید :عنصر صفتی اشاره به ابزاری دارد که برای تولید یا تهیۀ عنصر اسمی (ززص اول
ترکیب) استفاده میشود ،برای ماال  nɑn-sɑʤiداللت بمر نموعی نمان دارد کمه بمر روی سماج
(صفحۀ فلزی بزر ) پخت میشود.
نانی که روی ساج پخته میشود ):نان  +سازی( 64) nɑn-sɑʤi
نان تابهای ):نان  +تابهای( 65) no-tɑwæj

محتویات :ززص دوم ترکیب که از مقولۀ صفت است ،اشاره به محتویمات زمزص اول ترکیمب
دارد که از مقولۀ اس است.
):نان  +برنجی( 66) nɑn-berenʤi

نوعی کلو ۀ محلی که سوغات کرمانناه است و در سن از سرد برنج ،سرد گندم و روغن ریوانی اسمتفاده

میشود.
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):نان  +خرمایی( 67) nɑn-xormɑj

نوعی کلو ۀ محلی که سوغات کرمانناه است و با خرما پخت میشود.

نسبت :عنصر صفتی موزود در ترکیب یک صفت نسبی است که نسبت و وابسمتگی زمزص
اسمی را به قوم یا مکانی خاص ننان میدهد .برای ماال  ʃæwɑl-kordiبه نوعی شملوار اشماره
دارد که منسوب به قوم کُرد است.
نوعی شلوار محلی که در مناطن کُردننین رواج دارد ):شلوار  +کُردی( 68) ʃæwoɫ-kordi
نام دیگری برای شلوار کُردی است ):شلوار  +زافی( 69) ʃæwoɫ-ʤɑfi

خصوصیات :صفت (عنصر دوم ترکیب) اشاره به خصوصیات و ویشگیهای عنصمر اول دارد.
خصوصیت میتواند شامل رن  ،مزه ،اندازه ،سن ،شکل ،رالت و غیره باشد .در ماالهمای زیمر
تنوع این خصوصیات را میتوان دید.
خیار درشت و بدنشاد ):خیار  +بزر ( 70) xejɑr-dæɫæ
خیار مبر ):خیار  +راهراه( 71) xejɑr-ʃeŋgæ
خیار سبز و ترد ):خیار  +سبز( 72) xejɑr-suzæ
 +دراز( 73) dɑs-deriʒ

دا بزرگی که غالبا برای دروی شبدر و یونجه به کار میرود ):دا
رودر کو ک ):روده  +کو ک( 74) læxæru-ɡoʤær
خمیرترش؛ خمیرمایه ):خمیر  +ترش( 75) hæmir-torʃ
نان خنک ):نان  +خنک( 76) nɑnæ-hoʃkæ
سیبزمینی کوبیده ):سیب  +کوبیده( 77) sēf-kotjɑ
مار مرده؛ کنایه از کسی که در ااهر سرام اما در باطن گزندهاست ):مار  +مرده( 78) mɑr-merde
شک فرورفته به داخل بدن ):شک  +فرورفته( 79) læm-ʒæɫm
گل سر ؛ شقاین ):گل  +سر ( 80) ɡol-süræ
گاو پینانیسفید؛ گاوی که بر بدنش خطوط سیاه و سفید باشد ):گاو  +ابلن( 81) ɡɑ-mijæru
گاو پینانیسفید؛ کنایه از انگنتنما ):گاو  +ابلن( 82) ɡɑ-kælɫoɫæ

ارتباط خاص :در بعری از ترکیبهای درونمرکز دارای ساختار [اس  +صفت] بین اسم و
صفت ارتباط خاصی است که بهرارتی نمیتوان سن را در طبقۀ خاصی قرار داد.
شلواری که ران را تا باالی زانو میپوشاند؛ شلوارک ):شلوار  +رانی( 83) ʃæwoɫ-runki
):کاله  +رانی( 84) kelow-runki

نوعی بازی محلی شبیه بازی کبدی که محوریت سن کاله و پای بازیکنان است.
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 -3- 4ساختار [صفت  +اسم]

تمامی ترکیبهمای درونمرکمزی کمه در زبمان لکمی سماختار [صمفت  +اسم ] دارنمد از نموع
هستهپایاناند و در سنها عنصر صفت توصیفکنندر یکمی از خصوصمیات عنصمر اسممی (هسمتۀ
ترکیب) است که این خصوصیات میتواند شامل سن ،رن  ،شکل ،اندازه و ماننمد اینهما باشمد.
بنابراین ،تنوع معنایی این نوع ترکیبها کمتمر از تنموع مناهدهشمده در ترکیبهمای [اسم +
صفت] است که در زیربخش قبلی بررسی شد.
پیرزن ):پیر  +زن( 85) piræ-ʒæn
راه کج ):کج  +راه( 86) ʧæftæ-rē
افعی کبود ):کبود  +افعی( 87) kæw-hæfi
مار سیاه ):سیاه  +مار( 88) sijæ-mɑr
ادر سیاه ):سیاه  +خانه( 89) sijæ-mɑɫ
):زرد  +سب( 90) zærd-ɑw

ای کمرن
سدم دغلباز و فریبکار؛ مار خوش خا و خال):زرد  +مار( 91) zærdæ-mɑr
پوزخند ):زرد  +خنده( 92) zærdæ-xæna
):زرد  +ریش( 93) zærdæ-rȇʃ
زردزخ ؛ بیماری پوستی که غالبا در ناریۀ لب و صورت و گردن عارض میشود.
مار کبود؛ سدم بدزنس و گزنده ):کبود  +مار( 94) kæw-mɑr
شب تاریک؛ در نقطۀ مقابل  ʃow-monɡقرار دارد ):تاریک  +شب( 95) tɑrikæ-ʃæw
تنداب؛ سبنار ):تند  +سب( 96) ton-ɑw
گرداب ):گرد  +سب( 97) ɡiʒ-ɑw
کنجد سیاه ):سیاه  +کنجد( 98) sȇ-konji
سب ماندهای که بهخاطر وزود زلبک به رن سبز درسید ):سبز  +سب( 99) sowz-ɑw
رود خنک و بیسب؛ کنایه از سدم الغر و نحیف ):خنک  +رود( 100) hoʃkæ-ru
مار کوتاه و بسیار گزنده ):کوتاه  +مار( 101) koɫæ-mɑr
زوی کوتاه میان مزارع؛ نهر کوتاه ):کوتاه  +زو( 102) koɫæ-ju
راه کوتاه و میانبر ):کوتاه  +راه( 103) koɫæ-rȇ
هر مایع رقین و شل؛ اسهال):شل  +سب( 104) ʃel-ɑw

البته در اینجا مفهوم «سب» دستخوش توسیع معنمایی شمده و بمه همر نموع ممایع اطمالق
میگردد .نکتۀ مهمی که در مورد بعرمی از ترکیبهمای درونمرکمز در زبمان لکمی بمه نم
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میخورد این است در بافتهای کاربردی خاص میتوانند تعبیمر اسمتعاری داشمته باشمند و در
نتیجه به ترکیب برونمرکز تبدیل شوند .برای ماال واژر  zærdɑwبه معنای سب زردرن اسمت
و درونمرکز محسوب میشود .اما وقتی که برای اشاره به مای کمرنم و رقیمن بمه کمار رود
دارای معنای استعاری خواهد بود و به ترکیبمی برونمرکمز تبمدیل میشمود .ایمن موفموع در
واژههای  zærdæ-mɑrو  kæw-mɑrنیز منماهده میشمود .واژر  zærdæ-mɑrگر مه لف ما بمه
معنای «مار زردرن » است اما کاربرد سن در گفتار روزمرر لکزبانان غالبما بهصمورت اسمتعاری
است و برای اشاره به افمراد دغلبماز و فریبکمار اسمتفاده میشمود .واژر  kæw-mɑrنیمز بمهطور
استعاری برای اشاره به افراد بدذاتی به کار میرود که سعی میکنند به هر طریقی بمه دیگمران
سسیب بزنند و زهر خود را بریزند.
 -4-4سایر ساختارها

ترکیبهای درونمرکز در زبان لکی عالوه ساختارهای [اس  +اس ][ ،صفت  +اس ] و [اسم +
صفت] که در باال بررسی شد ،در قالب سه ساختار [ررا افافه  +اس ][ ،اس  +ررا افمافه]
و [عدد  +اس ] نیز ااهر میشوند .در ادامه به بررسی این سه ساختار میپردازی .
 -1 -4 -4ساختار [حرف اضافه  +اسم]

در این نوع ترکیبها رروا افمافهای از قبیمل ( piʃزلمو) یما ( domɑعقمب) بما اسم هممراه
میشوند و واژر راصل از این ترکیب اس خواهد بود .در ماالهای زیر اس راصل از ترکیمب از
لحاظ معنایی زیرشمول ززص اسمی ترکیب (عنصر دوم) است.
):پیش  +درو( 105) piʃ-derow

نوعی درو که در سن دروگر هر نوع گیاه و محصول را که زلوی دستش بیاید درو میکند.
سخرین محصولی که برداشت میشود ):عقب  +محصول( 106) domɑ-ʧin
ایوان زلوی خانه؛ طارمی زلو ):زلو  +طارمی( 107) wær-tɑrmæ
شام پسین؛ شام سخر):پا  +شام( 108) pɑ-ʃum

در اینجا ( pɑپا) نه در معنای لف ی بلکه در معنای اسمتعاری بمه کمار رفتمه و بنمابراین در
نقش ررا افافه ااهر شدهاست.
):بُن  +تخ ( 109) benæ-tum

بیر زراعی که کناورزان بهعنوان تخ برای سال زراعی سینده نگه میدارند.
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از سنجاکه رروا افافۀ بهکاررفته در این نوع ترکیبهای درونمرکمز بمر مفهموم مکمان یما
زمان (بهصورت استعاری) داللت دارند ،رابطۀ معنایی بین اززای ترکیب نیمز یما رابطمۀ مکمانی
است یا زممانی .بمرای مامال در  piʃ-derowو  wær-tɑrmæرابطمۀ مکمانی وزمود دارد امما در
 domɑ-ʧinو  pɑ-ʃumرابطۀ زمانی مناهده میشود.
 -2 -4- 4ساختار [اسم  +حرف اضافه]

در میان دادههای پشوهش یک واژر مرکب درونمرکز دارای ساختار [اس  +رمرا افمافه] بمه
ن میخورد:
تختی که روی سن ننینند و به استرارت و خواب پردازند ):تخت  +زیر( 110) tæxt-ʒēr

اس اول در این ترکیب ،یعنی  ،tæxtنقش هسته را دارد و ررا افافۀ ( ʒērزیر) که از نموع
رروا افافۀ مکانی است ،اشاره به موقعیت و مکان قرار گرفتن تخت دارد .این ساختار در بین
ترکیبهای درونمرکز لکی بسیار نادر است اما ارتمال میرود با زستوزمو و بررسمی بینمتر
موارد دیگری از سن را بتوان در زبان روزمرر لکی یافت.
 -3 -4 -4ساختار [عدد  +اسم]

در یک مورد یک عدد به یک اس افافه شده و واژر راصل اسمی اسمت کمه از لحماظ معنمایی
زیرشمول اس موزود در ترکیب به رساب میسید ʧel-soru :نوعی ( soruسرود) است.
سرود هلتایی؛ نوعی فال با هل بیت  ):هل  +سرود( 111) ʧel-soru

اصطالح  ʧel-soruبیانگر نوعی فالزنی است که در سن یمک نفمر بما برشممردن همل دانمه
تسبیح از رافران میخواهد که هر کدام یک بیت شعر بگوینمد و پمس از اینکمه رافمران 41
بیت شعر را گفتند ،بیت سخری که خوانده میشمود بمهعنوان فمال فمرد ممورد ن مر محسموب
میشود.
 -2نتیجهگیری

تحلیل واژههای مرکب درونمرکز غیرفعلی در زبان لکی ننان میدهد که این نوع ترکیبهما از
لحاظ ساختاری و معنایی تنوع زیادی دارند و سنها را میتوان از لحاظ ساختاری بمه سمه دسمتۀ
عمدر [اس  +اس ][ ،اس  +صفت] و [صفت  +اس ] تقسی کرد .عالوهبر ایمن سماختارها ،سمه
ساختار دیگر شامل [ررا افافه  +اس ][ ،اس  +ررا افافه] و [عدد  +اس ] نیز در این نموع
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ترکیبها به ن میخورد .نوع رابطۀ بین اززای ترکیب منجر به پیدایش طیفی از معمانی در
سنها میشود و بر اسا این رابطۀ معنایی میتوان ترکیبهای درونمرکز را طبقهبنمدی نممود.
یافتههای پشوهش رافر ننان میدهد که تنوع معنایی ترکیبهای [اسم  +اسم ] بمه مراتمب
بیش از سایر ترکیبهای درونمرکز است .ترکیبهای درونمرکز [اس  +اس ] به دو زیرطبقمۀ
هستهسغاز و هستهپایان تقسی میشوند و در سنها مفاهی متعددی یافت میشود که عبارتانمد
از :مننأ ،محتوا ،کاربرد ،شباهت ،زنس ،محمل ،وابسمتگی ،سغنمتگی ،زممان ،اختصماص ،نموع،
تذییه ،شیوه و هدا .ساختار درونمرکز [اس  +صفت] نیز از لحاظ معنایی تنوع فراوان دارد و
معانی متعددی مانند نحور عملکرد ،ابزار تولید ،محتوا ،نسمبت ،خصوصمیت و ارتبماط خماص را
میتوان در این نوع ترکیبها یافت.
بعری از این روابا معنایی در پشوهشهای مرتبا قبلی دربارر زبانهایی همیون انگلیسمی
و سلمانی یافت نندهاند .همینین ،وزود سماختارهای [رمرا افمافه  +اسم ][ ،اسم  +رمرا
افافه] و [عدد  +اس ] ،هر ند با بسامد بسیار ک  ،ننان میدهد کمه ترکیبهمای درونمرکمز
لکی از لحاظ ساختاری نیز تنوع بسیار دارند و ساختارهایی را در این زبان میتوان یافت که در
کمتر زبانی به ن میخورد.
از دیگر یافتههای این پشوهش اینکه بعری روابا معنایی که بمین ازمزای ترکیمب [اسم +
اس ] در زبان لکی شناسایی شمدهاند ،در مطالعمۀ سداممز ( )2111و کاسمتلو و کمین ( )2111بمه
دست نیامدهاند .این روابا معنایی منتمل است بر اختصاص ،ززص سازنده ،شیوه ،زمان ،تذییمه
و سغنتگی .در ترکیبهای [اس  +صفت] لکی نیز بعری روابا معنایی از قبیل نحور عملکمرد،
ابزار تولید و محتویات به دست سمدهاست که در معدود پشوهشهای صمورتگرفته دربمارر ایمن
نوع ترکیبها (نک .سپا )2116 ،1به سنها اشاره نندهاسمت .از ایمن لحماظ ،پمشوهش رافمر گمامی
کو ک در تکمیل و بسا طبقهبندی معنایی ترکیبهای درونمرکز غیرفعلی است.
از دیگر نتایج پشوهش رافر اینکه ننان میدهد بعری طبقهبندیهای معنمایی کمه بمرای
ترکیبهای اس -اس ارائه شدهاند ،مانند طبقهبندی کاستلو و کین ( )2111که در بخمش سموم
مقاله مطرح شد ،بسیار کلی هستند و نمیتوانند ززئیات روابا معنایی بین ازمزای ترکیمب را
ننان دهند .بنابرین ،تنوع معنایی ترکیبهای درونمرکز اس -اس در زبمان لکمی کمه راصمل
روابا معنایی متنوع موزود بین اززای این ترکیبهاست ،در ار وب طبقهبنمدی کاسمتلو و
کین ( )2111قابل تحلیل و طبقهبندی نخواهد بود .زیمرا اکاریمت ایمن روابما از قبیمل مننمأ،
1. Appah, C.K.I.
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محتوا ،کاربرد ،نوع ،اختصاص ،زمان و غیره در گمروه تفسمیر «رابطمهای» قمرار میگیرنمد و در
نتیجه تفاوتهای مفهومی بین سنها ناشناخته باقی میماند.
همانطور که پیشتر اشاره شمد ،پشوهنمگران تما کنمون بمه روابما معنمایی بمین ازمزای
ترکیبهای زبان لکی توزمه نکمردهانمد و در نتیجمه پمشوهش رافمر میتوانمد گمام نخسمت و
سرسغازی برای مطالعه در ایمن زمینمه باشمد .مقایسمۀ مختصمر یافتمههای پمشوهش رافمر بما
پشوهشهای متناار در زبان فارسی نیز راکی از سن اسمت کمه تنموع و تعمداد روابما معنمایی
شناساییشده در این پشوهش بینتر است ،بهگونهای که در ترکیبهای اس -اس تعداد شانزده
رابطه و در مجموع در همۀ انواع ترکیبهای درونمرکز لکی بیش از بیست نوع رابطمۀ معنمایی
متفاوت شناسایی شدهاست .در پشوهشهما در زبمان فارسمی ،کریمیدوسمتان و وریمد ()1382
موفن به شناسایی یازده نوع رابطۀ معنایی متفاوت در ترکیبهای اس  -اس شدهاند.
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Abstract
The present article aims to investigate the non-verbal endocentric compounds
in Laki language. The research data include endocentric compounds
collected from two sources: the daily speech of Laki speakers by the
researcher and the two-volume book of ‘Laki Dictionary’ (Kiyani Kolivand,
2011). The results of the research show that the most frequent structures of
non-verbal endocentric compounds in Laki include [noun + noun], [noun +
adjective] and [adjective + noun]. In addition to these structures, there are
three subsidiary low frequency structures in this language: [noun +
preposition], [preposition + noun] and [number + noun]. The semantic
analysis of the structures above shows that the diversity of relations between
components of compounds results in various interpretations, among which
the semantic diversity of [noun + noun] compounds is by far more than
other endocentric compounds. The [noun + noun] endocentric compounds
are classified into two categories, head-initial and head-final, in which
numerous concepts are found: source, content, usage, similarity, material,
place, dependency, amalgamation, time, specialty, type, nutrition, manner,
and purpose. The [noun + adjective] endocentric compounds also have
considerable semantic diversity and different meanings are found, including
performance, an instrument of production, content, relation, features, and
special relationship.
Keywords: Compounding, Endocentric compound, Word formation,
Compound word, Laki language
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1. Introduction
Compounding is one of the main word-formation processes found in
most languages of the world. In this process, two words are mixed
together and a compound word is formed, which can have considerable
variety in terms of components and meaning. Compounding has different
types, and one of the most important types is the endocentric compound,
which has a semantic head, and the whole meaning of the inclusive
compounding is the meaning of its head. The aim of the recent research
is to investigate the nonverbal endocentric compounds in the Alshtari
species of the Laki language. Laki language belongs to the northwest
branch of Iranian languages, which is spoken in the northern and
northwestern regions of Lorestan province, in parts of Khorramabad, as
well as in parts of Kermanshah, Ilam and Hamedan provinces (Dabir Moghaddam, 2014: 862). Laki language has several varieties one of
which is common in Alshtar city, the center of Selseleh city in Lorestan
province known as Laki Alshtari. Nonverbal endocentric compounds
refer to those endocentric compounds that do not have a verbal stem in
their structure.
2. Theoretical framework
Adams (2001) deals with the semantic classification of compounds,
especially the compounds [noun + noun] in English. He offers the
following classification of endocentric nouns (2001: 83-84).
Usage: ignition key
Function: air gun
Location: amusement park
Origin: field mouse
Cause 1: influenza virus
Cause 2: sex discrimination
Source: honey bee
Possession: minority rights
Content: fruit cake
Resemblance: box kite
3. Methodology
Research data include endocentric compound words obtained from two
sources, one is the everyday speech of Laki speakers in the family,
workplace and community around the researcher and the other is the twovolume book "Laki Culture and Glossary" (Kiani Kolivand, 2011). Since
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one of the present authors speaks Laki she also used his linguistic
intuition to validate the data. The present research is conducted within
the framework of Adams (2001) and its main questions are: 1) What are
the endocentric compounds of the Laki language in terms of
morphological structure? 2) What are the semantic relationships between
the components of these compounds?
4. Results & Discussions
The analysis of endocentric compound words in Laki language shows that
these types of compounds are structurally and semantically very diverse
and they can be structurally divided into three main categories [noun +
noun], [noun + adjective] and [adjective + noun]. In addition to these
structures, three other structures including [preposition + noun], [noun +
preposition] and [number + noun] can also be seen in this type of
compounds. The nature of the relationship between the components of the
compounds leads to the emergence of a range of meanings in them, and
based on this semantic relationship, endocentric compounds can be
classified. The findings of the recent research indicate that the semantic
diversity of [noun + noun] compounds is far greater than other endocentric
compounds. Endocentric compounds [noun + noun] are divided into two
subcategories, the headfirst and the head last, and are found several
concepts within them namely: origin, content, application, similarity, sex,
place, dependence, impregnation, time, allocation, type, nutrition, method
and purpose. The internal structure [noun + adjective] is also semantically
varied, and several meanings including mode of operation, means of
production, content, ratio, specificity and specific relation, can be found in
these combinations. Some of these semantic relationships have not been
found in previous related research on languages such as English and
German. Also, the presence of the structures like [preposition +
preposition], [noun + preposition] and [number + noun] although at very
low frequencies, indicates that the endocentric compounds of Laki is also
structurally varied and that structures in this Language can be found in
fewer languages.
5. Conclusions & Suggestions
One of the important results of the present research is that some semantic
relationships that have been identified between the components of the
compound [noun + noun] in Laki language have not been found in the
study of Adams (2001) and Costello and Kane (2000). These semantic
relationships include allocation, component, method, time, nutrition, and
impregnation. In Laki [noun + adjective] compounds, some semantic
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relationships such as mode of operation, production tools and contents have
been obtained which have not been mentioned in the few researches done on
this type of compounds such as Appah (2016). In this regard, it can be said
that the present study has taken a small step towards completing and
expanding the semantic classification of nonverbal endocentric compounds.
The results of this study show that some of the semantic classifications
proposed for noun-noun compounds, such as the Castello and Kane (2000)
classifications, are very general and cannot represent the detailed semantic
relationships between the components of the compound. Therefore, the
semantic diversity of endocentric compounds, noun-noun compounds in
Laki, which is the result of the various semantic relationships between the
components of these compounds, cannot be analyzed within the framework
of this classification. Because most of these relationships, such as origin,
content, application, type, assignment, time, etc., fall into the category of
"relationship" interpretation, and as a result, conceptual differences between
them remain unknown.
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