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 Abstract 
The purpose of this paper is to study the compound construction [X be-VPRES] in 
Persian within the framework of Construction Morphology. In this study a 
construction-based approach has been used to determine the different possible 
meanings drawn from the [X be-VPRES] construction, its schemas, subschemas 
and the hierarchical structure of this construction in Persian lexicon. The proper 
data for this study were collected from farhang-e bozorg-e sokhan [The Great 
Sokhan Dictionary] (Anvari, 2002) and in some cases they have been checked in 
loqat-nāme-ye dehkhodā [The Dehkhoda Dictionary] (2012). Whenever the 
meaning of words were unclear, riše-šenāsi-ye tārixi-ye estelāhāt-e fārsi 
[Etymology of Persian Idioms) (Partovi Amoli, 2013) was used. Accordingly, 
thirty-nine words were extracted and studied. This study followed a usage-
based, construction-based approach. The data in this study have been analyzed 
within the framework of Construction Morphology (CM). In order to analyze the 
data, the meaning of each word was studied in a real sentence found in our 
corpus. In addition, we paid attention to the thematic relation of the non-verbal 
and verbal parts of each data. Accordingly, our data were categorized in five 
different semantic categories illustrating agent, benefactory, patient, property 
and theme. In other words, one single form was corresponded to five different 
semantic roles. The findings of this study revealed that the [X be-VPRES] 
construction is polysemous in Persian, that is, the polysemy can be seen at the 
level of construction. In fact, the polysemy found in this research is 
constructional.  Analysis of the different meanings revealed that they all related 
to the thematic  relationships between two parts of the compound. In line with 
this  finding, we showed that the most abstract meaning of [X be-VPRES] is "an 
entity with relation (R) to XV". It was the most schematic meaning whose 
characteristics were inherited by five other subschemas which determined each 
semantic category.  
 
Keywords: Construction Morphology (CM), [Xbe-VPRES] construction, 
Constructional polysemy, Schema, Subschema. 
 
 
 

                                                           
1. Email of the corresponding author: sahbahrami@modares.ac.ir  
Assistant Professor of Linguistics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. 
2. Ph.D. Candidate of Linguistics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.  

Journal of Language Researches 
  

Vol.12, No.1, Spring & Summer 2021 

 10.22059/jolr.2021.296437.666573
 

Print ISSN
: 2288-1026-O

nline ISSN
: 3362-2676 

https://jolr.ut.ac.ir 
R

ec
ei

ve
d:

 2
2,

 J
an

ua
ry

, 2
02

0;
 A

cc
ep

te
d:

 2
3,

 A
ug

us
t, 

20
21

 

https://jolr.ut.ac.ir/editor?_action=search&kw=%D8%B3%D8%AD%D8%B1+%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C&fld=0&manu_statuss=0&sb_code=0&rev_limit=0&act_sday=16&act_smonth=6&act_syear=1400&act_eday=16&act_emonth=6&act_eyear=1400&rw_count_op=0&rw_count=0&rv_recom=0&go=
https://jolr.ut.ac.ir/editor?_action=search&kw=%D8%B3%D8%AD%D8%B1+%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C&fld=0&manu_statuss=0&sb_code=0&rev_limit=0&act_sday=16&act_smonth=6&act_syear=1400&act_eday=16&act_emonth=6&act_eyear=1400&rw_count_op=0&rw_count=0&rv_recom=0&go=


Polysemy in the Compound Construction Formed as [X be-VPRES]: An Analysis in Construction... 28 

1. Introduction 
Compound adjectives are made through composition. In other words, at least 
two content words are used to produce them. In the present study, we study 
one particular kind of compound adjectives in Persian, in which the first part 
of the compound is non-verbal. The first part can be selected from different 
categories: nominal, adjectives and adverb. The second part of the 
compound, the verbal part, is made up of a present stem to which be- (also 
pronounced as bi- or bo-) is attached as a prefix. Therefore, the form is [X 
be-VPRES]. The main question of this study and its focal point is the variety of 
meaning that this type of compound can produce, and whether the 
relationship between the verbal and the non-verbal parts of the compound 
can contribute to the meaning or not.  
In other word, we postulate that we are facing a polysemous construction. 
Then, as a first step we try to find different types of meanings drawn from 
[X be-VPRES]. These semantic roles are studied within Construction 
Morphology (CM) (Booij, 2010).  Construction Morphology is a word-based 
approach. In this approach, the internal structure of complex words is 
understood via a systematic, bidirectional relationship between the form and 
the meaning of each word, which is then repeated in newly acquired data. 
This repetition forms a pattern in the mind, called a constructional schema, 
which demonstrated the common traits of complex words that followed a 
common pattern. A schema is an abstract form of construction and displays 
the relationship between the form and the meaning. Each schema can have 
various subschemas which are formally and semantically more specific. 
Those subschemas inherit some traits of the more abstract schema. 
2. Literature Review 
In this section, the related works have been studied. The main point is that 
the construction, studied in this paper has not been investigated in a specific 
theoretical framework. Our review showed that [X be-VPRES] construction has 
only been studied under the general descriptive studies on compounding in 
Persian, and it is the first time that its semantic polysemy is directed.  
3. Methodology 
In this study a construction-based approach has been used to determine the 
different possible meanings of the [X be-VPRES] construction, its schemas, 
subschemas and the hierarchical structure of this construction in Persian 
lexicon. The proper data for this study has been collected from farhang-e 
bozorg-e sokhan [The Great Sokhan Dictionary] (Anvari, 2002) and in some 
cases they have been checked in loqat-nāme-ye dehkhodā [The Dehkhoda 
Dictionary] (2012). Whenever the meaning of a word was unclear, riše-
šenāsi-ye tārixi-ye estelāhāt-e fārsi [Etymology of Persian Idioms) (Partovi 
Amoli, 2013) was consulted. Accordingly, thirty-nine words were extracted 
and studied. In order to analyze the data, the meaning of each word was 
studied in a real sentence in our corpus. In addition, we paid attention to the 
thematic relation of the non-verbal and verbal parts of each data. 
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4. Results 
In this section, we provide the results of the study. Having investigated the 
data, we found five semantic categories illustrating the meaning of each data. 
In fact, the results indicate that one single form can be corresponded to five 
semantic roles (e.g. agent, benefactory, patient, property and theme); in other 
words, we are facing constructional polysemy. It is also evinced that these 
five semantic roles are related to the thematic relationship between two parts 
of the compound. 
5. Discussion 
In this section we discuss how the above-mentioned semantic roles can be 
analyzed within Construction Morphology (CM). Each semantic role has 
been illustrated as a constructional schema. In fact, in this approach the 
internal structure of complex words is understood via a systematic, 
bidirectional relationship between the form and the meaning of each word. 
Then, the authors try to determine the similarity between schemas. 
6. Conclusion 
On the basis of the results, we conclude that the most abstract meaning of [X 
be-VPRES] is "an entity with relation (R) to XV". It was the most schematic 
meaning whose characteristics were inherited by five other subschemas 
which determined each semantic category. This schema is highly related to 
thematic relationship between the non-verbal and verbal parts of the 
compound. 
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: تحلیلی در چارچوب [X be-VPRES]داراي ساخت  هايترکیبچندمعنایی در 
 نظري صرف ساخت

 1یدخورش یبهرامسحر 
 .رانی، تهران، اشناسی دانشگاه تربیت مدرساستادیار گروه زبان

 مقدم یزدانی روزبهان
 ، تهران، ایران.شناسی، دانشگاه تربیت مدرسدانشجوي دکتري زبان

 28/4/99؛ تاریخ پذیرش مقاله 98/ 2/11خ دریافت مقاله: تاری
 پژوهشی -علمی

 چکیده
ي صرف ساخت است. در زبان فارسی از دیدگاه انگاره [X be-VPRES] ترکیبیهدف این مقاله بررسی ساخت 

ي این ساخت و ي چندمعنایی را در ساخت مورد نظر بررسی کرده است، طرحوارهاین پژوهش پدیده
مراتبی این ساخت را در واژگان و همچنین ساختار سلسله کندهاي آن را مشخص مییرطرحوارههمچنین ز

اند و در گردآوري شده )1381( فرهنگ بزرگ سخنهاي پژوهش از زبانان بررسی خواهد کرد. دادهفارسی
ا مشخص نبود، از هواژه برخی معناي البته اگر اند.مطابقت داده شده) 1390( ي دهخدانامه لغت مواردي با

سی و ، مجموع. در نیز استفاده شده است) 1391آملی، پرتوي ( یابی تاریخی اصطالحات فارسیریشهکتاب 
و  ادیکاربرد بنهمگی مورد بررسی قرار گرفتند. رویکرد پژوهش حاضر،  کهواژه از این استخراج شد  نه

که  بوددر این پژوهش بر آن  انگري صرف ساخت است و سعی پژوهشي انگارهبنیاد و بر پایهساخت
هاي ها در قالب مثالبراي این منظور، معناي واژه نمایند.ها را مشخص ي ساختی و ساخت این واژهطرحواره

ي معنایی موجود بین دو جزء ي زبانی مورد بررسی قرار گرفتند؛ عالوه بر این به رابطهواقعی از پیکره
هاي مورد نظر در پنج گروه معنایی متفاوت به کمک این دو مؤلفه داده غیرفعلی و فعلی نیز توجه شده است.

هاي پژوهش نشان داد که این ساخت در زبان فارسی ساختی چندمعناست. این یافته بندي شدند.طبقه
با  دانیم.شود، از همین روست که چندمعنایی مورد نظر را ساختی میچندمعنایی در سطح ساخت دیده می

 پذیر، ویژگی و پذیرنده در این ساخت یافت شد.ور، کنشها مجموعاً پنج معناي کنشگر، بهرهدهي دامطالعه
ي موجود بین اجزاي ي معانی به دست آمده به نوعی مرتبط با رابطهدهد که همهبررسی این معانی نشان می

هستار مرتبط با « توانرا می ترین معنا در این نوع ساختايطرحوارهترین یا انتزاعیبنابراین، ؛ ترکیب است
تري ساخت دیگر که هر یک معناي مشخص پنجمراتبی بر اي سلسلهدر نظر گرفت که در رابطه »XVکنش 

که  شوندهاي ساخت انتزاعی باالدست محسوب میساخت زیرطرحواره پنجدارند، اشراف دارد. در واقع، این 
 .برندهاي آن را به ارث میبرخی ویژگی

 

 چندمعنایی ساختی، طرحواره. ،[X be-VPRES]صرف ساخت، ساخت : ي کلیديهاواژه
 

 مقدمه -1
سازيِ ترکیب در ساخت آن صفت مرکب در زبان فارسی صفتی است که از فرآیند واژه

ساز ساخته  دار یا معنیدو عضو معنی کم دستها از ترکیب استفاده شده باشد. این صفت
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ها نقش دارند (طباطبایی، دو واژه در تشکیل آن شوند و به عبارت دیگر، حداقلمی
هاي توان به چندین شکل، صفت مرکب ساخت: ساخت). در زبان فارسی می63: 1384

آب)، ترکیب قید یا صفت با مرکبی با ترکیب دو اسم (ماهرو)، ترکیب صفت با اسم (کم
یب اسم و زده)، ترککننده)، ترکیب اسم و صفت مفعولی (ذوقصفت فاعلی (خوشحال

پاك) و ترکیب ضمیر با ستاك ستاك حالِ فعل (دانشجو)، ترکیب اسم با صفت (دل
خواه) تنها بخشی از ظرفیت ساخت صفت مرکب در زبان فارسی است حال فعل (خود

هاي ممکن ). در پژوهش حاضر به بررسی یکی از این ظرفیت5-3: 1384مهند، (راسخ
هاي اسمی، صفتی، قیدي، یا نخست یکی از گروهها عنصر پردازیم؛ در این ساختمی

، -beپیشوند فعلی  به همراهکه به عضو دیگر که ستاك حال فعل  استاي حرف اضافه
bi- یا ،bo- نمونهبشو، بدبیار و ، آدمبگیرروزههایی نظیر شود. ساخت است، افزوده می ...-

پرسش اصلی این هایی از ساخت مورد نظر در این پژوهش هستند. با این وصف، 
هایی چه معنایی چنین ترکیب که نیاانواع معانی برآمده از این ساخت است. پژوهش 

ي ترکیب در این معناي به دست ي اجزاي سازندهتوانند داشته باشند و آیا رابطهمی
هاي پژوهش در چارچوب انگارة براي پاسخ به این پرسش، داده ؟آمده تأثیرگذار است
این انگاره، . در )1( گیردقرار می) مورد بررسی و تحلیل 2010 ،1صرف ساخت (بوي

پردازد. صرف ساخت چارچوبی مند میان صورت و معنا میي نظامصرف به مطالعۀ رابطه
) معرفی شد. در این چارچوب، هر 2018، 2010توسط بوي ( 2010است که در سال 

نامیده » 2ساخت«حاً الـنا است، این جفت اصطـواحد واژگانی یک جفت صورت و مع
 ).4-3: 2018شود (می

هاي رشـب نگـطور مجزا و در قال به نونـتاکش ـساخت مورد نظر در این پژوه
شناختی مورد مطالعه قرار نگرفته است؛ اما در برخی آثاري که بر روي صفت و زبان

لۀ صفت مرکب در زبان فارسی انجام شده است، به این ساخت نیز اشاره شده است. رسا
هاي چندجزئی در زبان فارسی با استفاده ) به بررسی و توصیف صفت1393آبادي (نظام

) پرداخته است. وي در 2004، 4(هلیدي و متیسن 3گراي هلیدياز رویکرد نحو نقش
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هاي مورد نظر این پژوهش پرداخته است و بخشی از فصل چهارم این رساله به صفت
 فعل در قالب صورت امر دانسته است.هایی از صفت داراي ها را نمونهآن

سازي پسانحوي در نامۀ خود به بررسی امکان واژه) در بخشی از پایان1390آفتابی (
سازي غیرصرفی از تغییر تکیه و هاي واژهزبان فارسی پرداخته است. وي با اشاره به شیوه

هایی با وت عبارتبرد و در بیان تفاسازي پسانحوي نام میبه عنوان دو روش واژه 1تبدیل
با صورت امر متناظرش به این نکته اشاره » بیارآتیش«در » بیار«ظاهر فعل امري مانند 

ها تکیه معموالً بر روي هجاي پایانی است و در فعل امر در هجاي دارد که در صفت
 نخست. تغییر در تکیه به تغییر مقوله انجامیده است.

 هايویژگی فارسی، زبان در صفت دستور-واژ عنوان با ايمقاله در) 1385( صفا
 از بخشی. است داده قرار بررسی مورد را فارسی زبان هاينحوي صفت و صرفی
هاي مرکب را به سه مرکب هستند. وي صفت هايوي صفت بررسی مورد هاي صفت

مرکز را از نظر هاي درونمرکز و متوازن تقسیم کرده و نوع صفتمرکز، دروندستۀ برون
 ه هسته مشخص کرده است.جایگا

اند، هایی پرداختههایی که به چنین ساختبا این مقدمه و با مروري بر اندك پژوهش
پردازیم.  اخت میـها در قالب انگارة صرف سدر ادامه به بررسی و تحلیل این ساخت

نامۀ اند و با لغتآوري شده) گرد1381هاي این پژوهش از فرهنگ سخن (انوري، داده
پرتوي ( یابی تاریخی اصطالحات فارسیریشهکتاب  ) و در مواردي با1341( دهخدا
هایی اند. از آنجا که در این پژوهش صرفاً به بررسی دادهتطبیق داده شده )1391آملی، 

به این » ـی«هایی که با افزودن پسوند پردازیم، بدیهی است که اسمبا مقولۀ صفت می
 که آن. عالوه بر این، اصطالحات نیز به دلیل شوندمی، حذف مبدل شدهنوع صفات 
اند. این مقاله در چهار هاي پژوهش حذف شدهاز داده اغلب غیرترکیبی است،معناي آنها 

بخش تنظیم شده است: در بخش اول مباحث مقدماتی و آثار مرتبط با این پژوهش 
ی در آورده شده است، بخش دوم به چارچوب نظري صرف ساخت و مفهوم چندمعنای

هاي این پردازد. بخش سوم مقاله به ارائه و تحلیل دادهبنیان میهاي ساختانگاره
ت آمده از این مطالعه ـش به نتایج به دسـپژوهش اختصاص یافته است و آخرین بخ

 پردازد.می
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 انگارة صرف ساخت -2
-121: 2007بنیاد به صرف دارد (بوي، اي است که رویکردي واژهصرف ساخت انگاره

مند رابطۀ نظام بر اساس 1ساده ریغهاي ). در این رویکرد، ساختار درونی واژه122
 که یهنگامزبانان شود. مثالً فارسیهاي موجود در زبان درك میصورت و معنی بین واژه

 خورند:هاي زیر برمیواژه  هایی مانند جفت با واژه
 گوینده  گوي 
 رونده  رو 
 دونده  دو 

یابند که به هاي صوري و معنایی هر جفت واژه درمیمند بین تفاوتاي نظامرابطه
هاي بیشتري از ایجاد شده است. پس از رویارویی با نمونه» ـَنده«دلیل افزودن پسوند 

صورت و تغییر معنایی  تغییرمند میان هاي مشابه و مشاهدة مکرر این رابطۀ نظام واژه
آید. این در ذهن گویشور به وجود می 2یاي ساختگیري طرحوارهمشابه، امکان شکل

 توان به شکل زیر نشان داد:مند را میرابطۀ نظام
1) <[[X]Vi -ande]Ni ↔ ]فعل] ةانجام دهند j> 

هاي ساخت اغلبهاي عمومی و مشترکی است که دهندة ویژگیطرحوارة باال نشان
واره اجازة شوند، دارا هستند. این طرحختم می» ـَنده«زبان فارسی که به پسوند 

دهد. براي نمونه، اگر زبانان میهاي جدیدي با این الگوي خاص را به فارسیساختن واژه
دهد، اي براي اشاره به فردي بسازد که عمل خواندن را انجام میزبانی بخواهد واژه فارسی

ه طرحوارة باال بسازد. اصطالحاً به این پدیده ک بر اساستواند را می» خواننده«ي واژه
شوند، یکسانی یا اي واحد و نه قیاس ساخته میطرحواره بر اساسهاي جدید واژه

). در اینجا الزم است به این نکته اشاره شود که  7: 2018شود (بوي، گفته می 3وحدت
هاي زبانی صورت بر اساسهاي زبانی جدید قیاس، فرآیندي است که طی آن صورت

طرحواره الگویی انتزاعی  که آن)؛ حال 286 :1378شوند (شقاقی، موجود ساخته می
: 1980، 4کند (روملهارتها بازنمایی میساختار داده بر اساساست که مفاهیم عام را 
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کند (بوي، مند صورت و معنا را نیز مشخص می). افزون بر این، طرحواره رابطۀ نظام34
2015 :2 .( 

بنیاد است. این بدین ي واژهاطور که پیش از این گفتیم، صرف ساخت، انگارههمان
ها هاي صوري و معنایی آنهاي زبانی و تعیین ویژگیگیري طرحوارهمعناست که شکل

پذیرد (بوي، هاي موجود در زبان صورت میروابط جانشینی مجموعه واژه بر اساس
نشانۀ  نیتر کوچکواحد تحلیل و  نیتر کوچکروي، در این انگاره واژه ). از این 8: 2007

دهند. بانی است و تکواژهاي مقید تنها بخشی از ساختار درونی طرحواره را شکل میز
 یدسترس قابلتکواژها و نقش آنها تنها از رهگذر معناي ساخت  گونه نیاسهم معنایی 

-V]ویژگی کل ساخت » کنش/ فعل ةانجام دهند«است. این بدین معناست که مفهوم 

ande] به تنهایی باشد. » ـَنده«ژ است و چنین نیست که ویژگی تکوا 
 1طرحواره ریزطرحواره و   -2-1

طرحواره، صورت انتزاعی یک ساخت زبانی و نمایانگر جفت صورت و معنی است. از آنجا 
خالی موجود است، مسائلی مانند زایایی و خالقیت و  2هايها شکافکه در طرحواره

: 2014، 3اند (هیلپرتشدههمچنین ساده بودن تحلیل در این رویکرد در نظر گرفته 
22.( 

؛ شوند معنایی به هم مرتبط می 4مراتب ها به کمک روابط صوري و سلسلهطرحواره
از  5بودگیها توسط سطوح مختلفی از مشخصها و زیرطرحوارهبه عبارت دیگر، طرحواره

-ینمراتبی در جایگاه پایهایی که در این نظام سلسلهشوند. طرحوارهیکدیگر متمایز می
ترند شوند، مشخص تري هستند و نسبت به طرحوارة باالدستی زیرطرحواره محسوب می

اي که باید ذکر شود این است برند. نکتههاي باالتر را به ارث میهايِ طرحوارهو ویژگی
توان آنها را تنها محدود به سطح به واژگان دارند و نمی 6نگرانهها نگاهی کلکه طرحواره

 هاکه عناصري از نظام واجی، نحوي و همچنین عناصر معنایی در آن، بلدانستصرف 
 ).13-6: 2010وجود دارد (بوي، 

ها در سطح متفاوتی از طرحواره 7هايدر صرف ساخت، نمونه ساده ریغهاي واژه
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هاي زبان، از بودگی هستند. در واقع با حرکت از طرحواره به سمت واژهمشخص
ها در یعنی طرحواره؛ کنیمبودگی حرکت میبه سمت مشخص 1بودگی طرحواره

ترین سطح، هاي زبان در پایینمراتب انتزاع، در باالترین سطح قرار دارند و واژه سلسله
مراتب، ها باال است. با داشتن این سلسلهبودگی در واژهاین بدان معناست که مشخص

هاي و ویژگی رسیداده هاي غیرسهاي ساختاري و معنایی دربارة واژهتوان به تعمیممی
). براي مثال، در بررسی 256: 2013(بوي،  ردهاي صرفی را مشخص کگرایانۀ ساختکل
توان تفاوت صوري می» راحت/ ناراحت«و  )2( »مرد/ نامرد«، »خوش/ناخوش«هاي واژه

دهد. ولی این واژة ساده رخ میبه » -نا«ها دید. تغییر صورت با افزودن پیشوند را در واژه
ها معناي متفاوت با یکدیگر دارند. با افزودن تغییر صرفاً صوري نیست، بلکه این صفت

-ي واژهاي که همهبه واژه افزوده شده است؛ به گونه» نفی/ بدونِ«این پیشوند، مفهوم 
را به همراه دارند. واژة » ساده جزءبدونِ معناي «هایی که این پیشوند را دارند، مفهوم 

، »نداشتن صفت مردي«به معناي » نامرد«، واژة »خوش نبودن«ي به معنا» ناخوش«
فردي یا «به معناي » ناشناس«، »آن چیز که درست نیست«به معناي » نادرست«واژة 

مند بین  ي نظامتوان با توجه به این رابطهحال، می». چیزي که شناخته شده نیست
 ها طرحوارة زیر را به دست داد:صورت و معناي واژه

2) <[[nā-[X]Ai]Aj  ↔ ]ی هستاري که ویژگX را ندارد[ j> 

با تغییر  چراکهشایان ذکر است که رابطۀ این جفت صورت و معنا دوسویه است، 
با صورت طرحواره تداعی نخواهد شد و باید به  جدیدشده، دیگر این معناي معناي گفته

هاي جدید ن واژهتواند براي ساخت) می2دنبال طرحوارة دیگري براي آن بود. طرحوارة (
تواند توسط هر صفت دیگري پر شود. براي شکافی است که می Xهم به کار رود. متغیر 

 نالوطیرسیم. می» نالوطی«به کار ببریم، به واژة  Xرا به جاي » لوطی«مثال، اگر صفت 
 ) حاصل شده است.2از طرحوارة ( 2سازيصفتی است که با انجام عمل نمونه

 انگارة صرف ساخت در 3چندمعنایی -2-2
اي بیش از یک معنا داشته باشد به شرط چندمعنایی به معناي این است که تکواژ یا واژه

مند بین معناهاي گوناگون آن تکواژ یا واژه موجود باشد (بوي، ارتباطی نظام که آن
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معناي گوناگون دارد  وپنج ستیبدر زبان فارسی  سر). براي مثال، واژة 235-236: 2007
 کنیم: ) که در اینجا تنها به سه مورد اشاره می4073-4071: 1381ري، (انو

 سر: بخش فوقانی بدن انسان شامل جمجمه و مغز -1
 ».طرف سرش رو آلمانی زده«روید: سر: مویی که در این قسمت می -2
 فرد از گروهی نیتر مهمترین بخش از چیزي یا سر: باارزش -3

توان معناي ) را می2است. معناي ( سر واژة 1) معنی اصلی یا سرنمون1ِي (معنا
رود که ارتباطی با به کار می 2دانست، یعنی واژه به معناي هستاري سرمجازي واژة 

به کار رفته  سرروید به جاي کل معناي اصلی دارد (در معناي مویی که روي سر می
 نیتر ممهگونه که سر براي بدن است. همان سر)، معناي استعاري واژة 3است). معناي (

عضو هر گروه یا  نیتر مهمعضو است و نسبت به سایر اعضاي بدن ارزش باالتري دارد، 
بنابراین، سه ؛ گیرندمیآن گروه یا هستار در نظر  سربخش از هر هستار را  نیتر مهم

توان مواردي از این دست را مند با یکدیگر دارند و میشده ارتباط نظاممعناي گفته
 نایی در نظر گرفت.اي از چندمعنمونه

براي توجیه چندمعنایی در صرف ساخت، یک معناي کلی و انتزاعی براي الگوي 
هاي یک شود. اگر روابط معنایی متنوع در بین دادهصرفی خاص در نظر گرفته می

کند که بتوانیم شود، این رویکرد معموالً به ما کمک میساخت صرفی خاص دیده می
به عبارت ؛ روه (یک جفت صورت و معناي انتزاعی) قرار دهیمها را در یک گي دادههمه

ها تا حدي از طرحواره و تا حدي دیگر، در این رویکرد فرض بر آن است که معناي واژه
شود و بنابراین همۀ معنا در طرحواره نهادینه نشده ها گرفته میاز زیرطرحواره و واژه

ی به طرحواره و قائل شدن به این معناي انتزاع با انتساب یکاست. به همین دلیل 
توان تعداد آید، میها از سطوح دیگر انتزاع به دست میکه بقیۀ معانی واژه مسئله

 ).66-65: 2010ها را در یک گروه خاص قرار داد (بوي، بیشتري از واژه
واژه هاي واژه بیشتر شده است، هایی که تاکنون دیدیم، هر چه مشخصهدر مثال

توان به کمک مفهوم تري پیدا کرده است. این پدیده را می و مشخص رمعناي محدودت
شناسی از ریاضیات گرفته شده است و در زبانتوضیح داد. مفهوم درخت  3درخت وراثت

ها با یکدیگر است به معناي ارتباط چندین پدیده با یکدیگر و میزان شباهت و تفاوت آن
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هاي گرهی را که به طور ویژگی 2هر گره). در درخت وراثت، 176-172: 1857، 1(کیلی
برد (بخش مشترك) و در عین مستقیم در سطح باالتر از خود قرار گرفته به ارث می

ها). به عنوان مثال دهد (تفاوتهاي منحصر به فردي از خود نشان میحال ویژگی
 تر به آن پرداختیم، به شکل زیر خواهد بود:که پیش [nā-A]درخت وراثت ساخت 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 هاتحلیل داده -3
هاي این پس از آشنایی با سازوکار انگارة صرف ساخت، در این بخش به بررسی داده

 از حاضر هاي پژوهشدادهاین اشاره شد،  طور که پیش ازهمانپردازیم. پژوهش می
هایی اند؛ در این فرهنگ به دنبال مدخلگردآوري شده) 1381فرهنگ سخن (انوري، 

ها کنند؛ البته در برخی دادهپیروي می [be-[VPRES] [X]]مگی از ساخت که ه بودیم
یابی تاریخی اصطالحات ریشه ) یا کتاب1390ي دهخدا (نامهلغتمعنا و کاربرد آنها در 

ها به این آوري دادهبه هنگام جمع) نیز بررسی شده است. 1391آملی، پرتوي فارسی (
ء ساخت مورد نظر نوعی رابطه وجود داشته باشد. زایم که بین دو جنکته توجه داشته

ي موضوعی یا توصیفی باشد؛ به این مفهوم که جزء این رابطه ممکن است نوعی رابطه
هایی باشد. از همین روست که مثالً داده یفعلجزء ي هکنندغیرفعلی موضوع یا توصیف

ي حائز اهمیت دیگر در اند. نکتهي تحلیل حذف شدهونهداز گر یادبدهیا  کاربکننظیر 
هایی که ماهیتی اصطالحی ؛ در حقیقت دادهها ماهیت ترکیبی آنهاستآوري دادهجمع

توان اند. از آن جمله میها حذف شدهو معنایی غیرترکیبی دارند از میان داده داکردهیپ
                                                           

1. Cayley 
2. node 

[[nā-[X]A]A  ↔   هستاري که ویژگیX را ندارد 

 

  ص]ص[جوانمرد]-[نا
↕ 

فردي که ویژگی جوانمردي ندارد   
 

  ص]ص[خوش]-[نا
↕ 

فردي که ویژگی خوشی را ندارد   
 

  ص]ص[مرد]-[نا
↕ 

فردي که ویژگی مردي ندارد   
 

 [nā-A]اخت درخت وراثت س -1شکل  
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در  اشاره کرد. با این وصف، )5( بندازیکهیا  )4( میرزابنویس، تودل برو، )3( سربشوبه 
 اند عبارتبه ترتیب حروف الفبا  که داده مورد بررسی قرار گرفته است 39این پژوهش 

 از: 
 بشو. اصالح4 )6( دربیار. اشک3 بشو. آدم2 بیار. آتش1
 پدربیامرز .8 بدبیار. 7 بدبگیر. 6 بگیرباج. 5
 بدهچاي. 12 بگیرجیره. 11 بگیر. تلکه10 ببر. پیغام9

 خدابیامرز. 16 بخورحالل. 15 بگیرحقوق. 14 برسانحرف. 13
 بشودرست. 20 بدهخوش. 19 بگیرخمس. 18 بخرخرده. 17
 روبگیر. 24 بخواهدل. 23 بگیردستی. 22 دزدبگیر. 21
 بخرکهنه. 28 بگیرشتلی. 27 ببرزن. 26 بگیرروزه. 25
 مزدبگیر. 32 مزدببر. 31 بپا. ماشین30 بگیر. گریه29
 بشنونصیحت. 36 بگیرمواجب. 35 بگیرمعرکه. 34 بگیرتمريمس. 33
  ن بزیکه. 39 بخوریکه. 38 بگیروظیفه. 37

کنند: در هاي فوق از یک الگوي کلی پیروي میکنید همۀ دادهطور که مالحظه میهمان
آمده است که پیش  -bo، یا -be- ،biهمراه جزء پیشونديِ همۀ آنها ستاك حالِ فعل به

قید قرار گرفته است. از همین  یا اي از یکی از مقوالت دستوريِ اسم، صفتاز آن واژه
نامید. منظور از اصطالح ساختی یک  1ها را اصطالح ساختیتوان این دادهروست که می

هاي ي انواع واژهي همهوسیلهها بهالگوي نحوي ثابت است که در آن برخی جایگاه
ي وسیلههاي دیگري از آن بهشود؛ در حالی که جایگاهمناسب از یک مقوله پر می

 ).83: 2007شود (بوي، میهاي مشخص و ثابتی اشغال تکواژها یا واژه
3) [[X]Ni, Ai, ADVi be-[VPRESj]] 

پردازیم شناسایی انواع معانی این صورت واحد است. آنچه در ادامه به آن می
ي صرف ساخت جفت صورت و گارهها در انکه پیش از این گفتیم ساخت طور همان

 معنی هستند.
 [X be-VPRES]انواع معانی موجود در ساخت  -3-2

زبانی مشخص شد که با توجه به تمایز  ي آنها در بافتها و مطالعهپس از بررسی داده
مقولۀ معنایی متفاوت قرار داد. در  پنجها را در توان این دادهها، میمعانی موجود در داده

 شوند.ر یک از این معانی به تفکیک بررسی میادامه ه
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 1کنشگر -3-2-1

گیرند؛ این بدان معناست که در این واژه در این مقوله قرار می 14داده،  39از مجموع 
ها همان جزء فعلی دهد که در این ساختیا چیزي کنشی را انجام می کسیها داده

ها دادهگروه از این  دهد.میرا تحت تأثیر قرار  (X)است؛ این کنش بخش غیرفعلی 
 از: اند عبارت

 ببربگیر، زنروزهدزدبگیر، روبگیر،  برسان،بده، حرف ببر، چايدربیار، پیغامبیار، اشکآتش 
 .بشنوبگیر، نصیحتبپا، معرکهبگیر، ماشین، گریهبخرکهنه ،)7(

 :)8( گرفتظر توان طرحوارة زیر را در نها میبا این وصف، براي این گروه از داده
4) <[[X]Ni/Ai be-[VPRESj]]Nk/Ak ↔ [ دهدانجام می Xرا بر روي  Vکنش  که آن ]k> 

هایی که در اینجا باید به آن اشاره کرد آن است که گاه با داده یتوجه قابلي نکته
اللفظی خود شویم که در حال حاضر و در فارسی امروز از معناي اصلی و تحتروبرو می
کار او آوردن آتش از جایی  که آن« معناي که نیاعالوه بر  بیارآتش در اند. مثالًدور شده

شود؛ معناي مجازي آن به ذهن متبادر می »است براي روشن کردن و افروختن چیزي
چینی و گفتن سخنان اشاره دارد که با سخن شخصی«آید و آن به نیز به دست می

؛ )48: 1381(انوري،  »زندف دامن میجا، به دعوا و اختالهاي بیآمیز و دخالتتحریک
به عبارت دیگر معناي اولیه دچار بسط استعاري شده و از معناي سرنمون خود فاصله 

 گرفته است.
 2وررابطۀ بهره -3-2-2

گیرند. ور قرار میي بهرهها یعنی در مجموعهاز داده واژه در دومین گروه 12مجموع، در 
ها آن است که بجز یک مورد (مزدببر)، جزء فعلی نکتۀ قابل توجه در این گروه از داده

است که  بیانگر آنها ، مفهوم کلی این واژهبنابراین؛ است گرفتنها فعل در همۀ داده
سود یا بهره با جزء غیرفعلی  برد)؛ اینمی( کنددریافت می را ايیا بهره سود فردي

  از: اند عبارتها ین واژها رمزگذاري شده است.
ببر، مزد بگیر،بگیر، شتلی بگیر، دستیبگیر، خمسبگیر، حقوقبگیر، جیرهبگیر، باجتلکه
 بگیر.  بگیر، وظیفهبگیر، مواجببگیر، مستمريمزد

                                                           
1. agent 
2. benefactory 
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 توان به شکل زیر در نظر گرفت:ها را میطرحوارة این دسته از واژه
5) <[[X]Ni be-[VPRESj]]Nk/Ak ↔ [ آوردبه دست می )X( /بهرهسود Vاز کنش  که آن ]k>  

 1پذیررابطۀ کنش -3-2-3

واژه  سهدهند. این را نشان می پذیرواژه رابطۀ معنایی کنش 3هاي فوق از مجموع داده
 از:  اند عبارت

  بخواهخدابیامرز، دلپدربیامرز، 
چیزي  بیانگر کسی یا در این سه واژه ترکیب معناي کلِطور که مشخص است همان
ها ي قابل توجه در این دادهنکته ؛ اماشودمتأثر می مورد نظر از کنشِ به طریقی است که

جزء غیرفعلی  بخواهدلو  خدابیامرزبا دو ترکیب دیگر است: در  پدربیامرزتفاوت ترکیب 
، جزء غیرفعلی (پدر) خود متأثر از پدربیامرزدر  که آنکنشگرِ جزء فعلی است؛ حال 

ي موجود بین دو جزء ها رابطهدر این داده اگرچهبه عبارت دیگر، ؛ ی استکنش جزء فعل
 پدرآمرزیدهبه معناي  پدربیامرزترکیب متفاوت است اما معناي کل ترکیب یکسان است: 

طور غیرمستقیم به او به شخصی اشاره دارد که پدرش آمرزیده است و این کنش به
 توان به شکل زیر نوشت:ا را میهي این گروه از واژهطرحوارهمرتبط است. 

6) < [[X]Ni,be-[VPRESj]]Nk/Ak ↔ [ پذیردتأثیر می Vز کنش اکسی یا چیزي که  ]k> 

 2ویژگی-3-2-4

ویژگی شخصی را نشان  ي موجود در ترکیب مورد نظرها، رابطهمورد از واژه هفتدر 
 اند عبارتها . این واژهدهدکنش مورد نظر را انجام می (X)مشخصی شیوة  دهد که بهمی
 که آن( بدبیارکند)، در گرفتن قرض خود پافشاري و اصرار می که آن(ویژگی بدبگیر از: 

کم اجناس مورد نیازش را کم که آن(به معناي  بخرخردهافتد)، مرتباً برایش اتفاق بد می
 ،حساب)(خوش بدهخوش کند)،به طریق حالل ارتزاق می که آن(بخور حاللخرد)، می
: 1381(انوري،  پردازد)تنهایی با حریفان به زدوخورد میفردي که به(به معناي بزن یکه

 ۀدر هم کند).خورد و مقاومت میبه تنهایی کتک می که آن(ویژگی  بخوریکهو  )8571
را نشان ش فعلی ـعلی، شیوه و روش انجام بخـش غیرفـبخ هاي این گروه گوییداده
بنابراین، ؛ کندش غیرفعلی بخش فعلی را توصیف میتر بخدهد، به بیانی سادهمی

 توان به شکل زیر نشان داد:ها را میي این دسته از دادهطرحواره
7) <[[X]ADVi be-[VPRESj]]Ak ↔ [ دهدانجام می Xي را به شیوه Vکسی که کنش ویژگی  ]k> 

                                                           
1. patient 
2. property 



 1400/41،  بهار و تابستان 1شمارة  ،12 سال ،�ی زبا�ی �و�ش

 1پذیرنده -3-2-6
فردي به دست  ییر حالتهاي مورد نظر در این پژوهش معناي تغدر سه مورد از ترکیب

گویی مصداق این گروه از را دارد.  Xقابلیت تغییر به  که یعنی کسی یا چیزيآید، می
و  2شود. از همین روست که به پیروي از مولدوانها پذیراي تغییر حالتی میداده

 ایننامیم. می ها را پذیرنده) معناي به دست آمده از این گروه از داده4: 2004همکاران (
 از:  اند عبارتها ترکیب

 بشو ، درست)9( بشواصالحبشو، آدم
کنند هایی مفهوم تغییر حالت را تداعی میکنید تنها دادهکه مالحظه می طور همان 

 3در زبان فارسی فعلی چندنقشی شدنبه کار رفته باشد. » شدن«ها جزء فعلی که در آن
، دیخورش یبهرامها تغییر حالت است (است. این فعل معانی متعددي دارد که یکی از آن

ها متفاوت است؛ در در این داده شدنتوجه داشته باشید که نوع فعل ). 180: 1398
جزء فعلی فعل  بشواصالحفعل ربطی است در  بشودرستو  بشوآدمدر  شدنحالی که 

 يهطرحوار. )10( را دارندمرکب است؛ اما هر دو نقش معنایی تغییر حالت یا وضعیت 
 ها به شکل زیر است:این گروه از داده

8)   <[[X]Ai be-[VPRESj]]Ak ↔ [ را دارد Xقابلیت تغییر حالت به  که آن ]k> 

شود، دیده می» شدن«معناي تغییر حالت صرفاً در ساختی با فعل  که نیابا توجه به 
 صورت زیر نیز بازنویسی کرد:توان به) را می9طرحوارة (

8')  < [[X]Ai be-[šo]]Ak ↔ [ را دارد Xقابلیت تغییر حالت به  که آن ]k> 

) با 8ي () نسبت به طرحواره8'ي دوم (کنید این طرحوارهطور که مالحظه میهمان
ي يِ طرحوارهتوان آن را زیرطرحواهجزئیات بیشتري آمده است، از همین روست که می

 . برده است ) را به ارث8ي (هاي طرحوارهکه برخی ویژگی ) قلمداد کرد8(
 [X be-VPRES]تبیین چندمعناییِ ساخت . 3-3

گروه  انواع معانی به دست آمده از هر ترکیب در پنجهاي این پژوهش با توجه به داده
بندي شدند. اکنون پیوند میان معانی مختلف را در طرحواره طبقه پنجمجزا و در قالب 

هاي گفته شده را نیز نشان طرحواره کنیم و ارتباط میانمند بیان میاي نظامقالب شبکه
                                                           

1. theme  
2. Moldovan, D. 
3. multifunctional 
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ها به کمک روابط صوري و تر گفتیم طرحوارهطور که پیشخواهیم داد. همان
دهد که مراتب معنایی نشان میشوند. سلسلهمراتب معنایی به یکدیگر مرتبط می سلسله

این در سطح درخت وراثت تري از انتزاع هستند. ها در سطح پایینبرخی طرحواره
ها ترین سطح، واژهبرند. در پایینهاي باالتر به ارث میها اطالعاتی را از طرحوارهارهطرحو

ها را با جزئیات طرحواره که ها هستندها در سطحی باالتر از واژهزیرطرحوارههستند. 
هاي توان مشخص کرد که آیا پیوندي میان طرحواره . حال، میدهندبیشتري نشان می

 و اگر هست چگونه ارتباطی است.  ) هست یا خیر2-3شده در بخش (مطرح
 پنجدیدیم ویژه در قطب معنایی هر طرحواره و به که در بخش قبل طور همان
پذیر، ویژگی و ور، کنشهر یک به ترتیب معانی کنشگر، بهره 8 و 7، 6، 5، 4ي طرحواره

کنند که این معانی همگی هستاري را رمزگذاري میدهند. پذیرنده را به دست می
ء غیرفعلی و فعلی است؛ به عبارتی دیگر معناي کل زي موجود بین جبطهابرآیند ر

توان بنابراین، می؛ است Vو  Xي موجود بین ساخت هستاري است که مرتبط به رابطه
 Xي موجود بین هستاري مرتبط با رابطه«صورت ها را بهمعناي مشترك در این ساخت

) 2-3در بخش ( شده یبررسي فصل مشترك پنج طرحوارهاین معنا نشان داد. » Vو 
به شکل  این پژوهشهاي توان طرحوارة نهایی را براي دادهبا این توضیحات، میاست. 

 زیر نوشت:
9) <[[X]Ni/Ai/ADVi be-[VPRESj]]Nk/Ak ↔[ XV هستاري مرتبط با[  k>   

) آمده 2در شکل (ها) هاي دیگر (زیرطرحوارهي این طرحواره با سایر طرحوارهرابطه
 است.

ي اجزاي ترکیب نشأت گرفته از رابطه دست آمدهي معانی بههمهبدیهی است که 
هاي ي داده. در همهها نیز نشان داده شده استکه در قطب معنایی طرحواره است
 پس. استبخش غیرفعلی  مرتبط بهاي بخش فعلی به گونه یا حالت کنش شده یبررس
که در آن یک  در زبان فارسی چندمعنا است [X be-VPRES]توان گفت که ساخت می

ي دیگر ي مشترك پنج زیرطرحوارهمعناي انتزاعی در باالترین سطح طرحوارگی نقطه
  است. این رابطه در شکل زیر نشان داده شده است:
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 [X be-VPRES]هاي داراي ساخت چندمعنایی در ترکیب -2شکل 

هاي پژوهش به داده بر اساسکه  طرحواره پنجید، کنطور که مالحظه میانهم
تر قرار داد که داراي معناي ذیل یک طرحوارة انتزاعی و کلیتوان دست آمدند را می
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اخت مورد نظر را ـهاي سوارهـبه عبارت دیگر، طرح؛ است» XVهستاري مرتبط با «
 ترین سطح) نشان داد که در باال2صورت شکل (خت وراثت بهساتوان در قالب می

هاي دیگر همگی نسبت به این طرحواره ترین طرحواره قرار دارد./انتزاعینیتر يا واره طرح
 . اندهاي آن را به ارث بردهبرخی ویژگی و تر هستندطرحواره مشخص

 نتیجه -4
و تعیین  [X be-VPRES]مند در ساخت این پژوهش با هدف بررسی تنوعات معنایی نظام

هاي احتمالی آن در چارچوب صرف ساخت اخت و زیرطرحوارهساین طرحوارة کلی 
مورد این ساخت ها، انواع روابط معنایی انجام شد. براي این منظور، پس از گردآوري داده

 ور،بهره کنشگر، معناي پنجبررسی قرار گرفتند. این بررسی نشان داد که مجموعاً 
دهد نشان می مسئلهد. همین شودر این ساخت یافت می ویژگی و پذیرنده پذیر،کنش

آنچه این،  عالوه بر. وجود دارد ساختیپدیدة چندمعنایی  هاي مورد نظر مادر داده که
ها مشهود است وجود نوعی رابطه بین جزء فعلی و ها و نیز در طرحوارهدر تمامی داده
با  در حقیقت معناي کل ساخت به نوعی مرتبط با این رابطه است. غیرفعلی است؛

به این نتیجه رسیدیم که  [X be-VPRES]رسی انواع معانی به دست آمده از ساخت بر
بین اجزاي  دي موجورابطه اکنند که مرتبط بي آنها هستاري را رمزگذاري میهمه

در نظر گرفتیم که اي کلی و انتزاعی طرحواره بنابراین، در سطحی انتزاعی؛ ترکیب است
هاي دیگر زیرطرحواره معناي پنج و دهدا نشان میر »XV هستاري مرتبط با« معناي آن

تر ترین معنا براي این ساخت است و معانی دیگر مشخصآن هستند. این معنا، انتزاعی
هاي این طرحواره انتزاعی را ي به دست آمده برخی ویژگیپنج طرحواره از آن هستند.

 برند.به ارث می
 هانوشتپی

ایم. در واقع، با به کار برده constructionي است که در این مقاله براي واژه يبرابر نهاد» ساخت«. اصطالح 1
ایم. ترجمه کرده اسمصورت است، ما هم آن را در فارسی به اسمي این واژه در زبان انگلیسی مقوله که نیاتوجه به 

که  یزمان همایم و کار بردهترکیبی (نظیر دستورِ ساخت، صرف ساخت و ...) به  يها عبارتاین اصطالح را هم در 
اي منفرد در متن آمده است و مشخصاً منظور از آن جفت صورت و معناست. منظور از صورت واژهاین اصطالح به

هایی مفهوم اند آن است که بنیان نظري چنین نظریههاي دستوري یا صرفی که با این اصطالح پدید آمدهنظریه
ایم، زیرا در هایی نظیر ساختی یا ساختمند ترجیح دادهن اصطالح را به واژهگفته است. ایبا تعریف پیش» ساخت«

صورت صفتی (ساختی) ترجمه شود. بایست بهشود که میهم دیده می constructionalهایی نظیر نظریه واژه
و  structureهاي نیز براي واژه» ساختاري«یا » ساختار«شود که برابرنهاد  در ضمن، به این نکته نیز اشاره می

structural .به کار رفته است 
هاي عالی داراي خصلت«کاربرد صفتی نیز دارد و به معناي » مرد«ي دانیم در زبان فارسی واژهطور که می. همان2
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 ). در اینجا این کاربرد مورد نظر است. 1381است (انوري، » انسانی
بنابراین، ؛ )1441: 1381است (انوري،  کاردانو  فهمیده. سربشو (= سرش بشو) معنایی مجازي دارد و آن 3

معناي این واژه ماهیتی غیرترکیبی دارد و در حال حاضر به عنوان یک اصطالح کاربرد دارد؛ از همین روست که 
 در این پژوهش تحلیل نشده است.

 ).7562: 1381(انوري،  ویسدنندارد و تحت فرمان دیگري می يا ارادهدر نوشتن از خود  آنکه. 4
-درآمده است. از آن جهت که در دوره میرزا بوده است که با گذر زمان، به شکل» امیرزاده«میرزا در اصل  يواژه

آموختند، دامنۀ معنی و مفهوم این واژه از امیرزاده بودن به هاي گذشته تنها شاهزادگان و امیرزادگان علم می
الشعاع تحتمیرزا ي دا کرد. با مرور زمان، معنی اصلی واژهها نیز گسترش پیمعانی باسواد و نویسنده و جز این

آملی، پرتوي گفتند (معنی مجازي آن قرار گرفت و حتی مالها و افراد باسواد را در هر مرحله و مقامی میرزا می
 به معناي افراد باسواد و نویسنده نیز هست.میرزا ي بنابراین، واژه؛ )1005-1006: 1391

 ).8571: 1381آمیز (انوري، یندة سخن درشت و نیشدار و توهینبنداز: گو. یکه5
باید توجه داشت که در این داده جزء فعلی یک فعل پیشوندي است؛ که البته این موضوع تقابلی با تحلیل سایر  . 6

 هاي این پژوهش ندارد.داده
 )3880: 1381، برد (انوريزن بدکاره را براي ارتباط نامشروع پیش کسی می آنکهببر: . زن7
اند، عالوه بر نقش صفتی هایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته. توجه داشته باشید که بسیاري از داده8

در دستور سنتی  »صفت جانشین اسم«توانند در نقش اسم نیز ظاهر شوند. این یادآور همان اصطالح خود می
 ایم.نیز در نظر گرفته (N)ي برونداد را اسم مقولهها است. به همین دلیل است که در برخی طرحواره

. اصالح: به وسیله تربیت و آموزش، اخالق و عادت بد کسی را از میان بردن و به فردي مفید و درستکار تبدیل 9
 ).442: 1381کردن (انوري، 
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 .، تهران، مرکز نشر دانشگاهیاسم و صفت مرکب در زبان فارسی). 1382طباطبایی، عالءالدین (
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