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  پروانه خسروي زاده
  دانشگاه تهران

 
  چكيده 

مـي كنـد،    اين فرايند كه بر روي محور هم نـشيني در زبـان عمـل    . وقوع حشو، يكي از پربسامدترين فرايندهاي ارتباط كالمي است      
 ،هـدف از نگـارش ايـن مختـصر    . ز مي شود و تا سطح گفتمان پيش مـي رود          واج آغا  -گستره اي را در بر مي گيرد كه از سطح آوا          

  . تجلي مي يابند نشينهم  با هم آيي مطلق دو يا چند  واژه طحبررسي آن دسته از حشو هاي واژگاني ست كه در س
توجه قرار داده اند، اشاره     مطالعاتي كه مسئله با هم آيي مطلق را در كانون           در  از اين رو، در بخش نخست، به طبقه بندي هاي مطرح            

مي رسـد، طبقـه بنـدي هـايي       به نظر. گيرد در بخش دوم، اين مسئله، از منظر پديده حشو واژگا ني مورد بررسي قرار مي  مي شود و  
ضر، هـر   بنا براين، مقاله حا   . كه از با هم آيي مطلق دو يا چند واژه همنشين ارائه شده اند، درتوجيه حشوهاي واژگاني كارآمد نيستند                  

يك از اين طبقه بندي ها را مورد باز نگري قرار مي دهد و به كمك نمونه هايي از زبـان فارسـي، نارسـايي هـاي آنهـا را در توجيـه                                 
 . حشوهاي واژگاني، مطرح مي سازد

  
  . حشو واژگاني، با هم آيي مطلق، پيش بيني پذيري، حذف، بسامد وقوع:كليد واژه ها 

 
  مقدمه 

ايـن مفهـوم، در     . ي، اصطالح حشو، بر چيزي داللت دارد كه امكان پـيش بينـي و حـذف بيابـد                 در علم زبان شناس   
حوزه هاي مختلف بررسي هاي زبان، همچون آواشناسي، واج شناسي، ساخت واژه، نحو و معني شناسي كـاربرد                  

  .يافته است
ارائه يا تكرار اطالعي ) يري و بپيش بيني پذ) اين پديده، تظاهري دوگانه در زبان دارد و ناشي از دو عامل؛ الف    

امـا آنچـه   . مسلماّ، حوزه بررسي حشو را سطوح مختلف زبان، از آوا تا متن تشكيل  مـي دهنـد              . غيرضروري است 
هدف بررسي در اين مختصر خواهد بود، صرفاّ حشو واژگاني در سطح با هم آيي مطلق دو يا چند واژه هم نشين                      

 . در زنجيره كالم است

  
  

                                                 
نگارش اين مقاله، با .  است"افتاري در متن از رهگذر حضور واحدهاي واژگاني حشو معنايي و ب" اين مختصر، بخشي از رساله دكتراي نگارنده با عنوان  ∗

نگارنده، در . بهره گيري از راهنمايي هاي ارزنده استادان فرهيخته؛ دكتر علي افخمي عقدا، دكتر علي محمد حق شناس و دكتر كورش صفوي ميسر گرديد
  .رد و همواره به شاگردي خود در مكتب آنان افتخار مي كندبرابر دانش بيكران اين بزرگواران، سر تعظيم فرود مي آو
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  ندي هاي مطرح در با هم آيي مطلق واژگاني   طبقه ب-1
حـشو بـه    "با هم آيي مطلق، نوعي از حشوهاي واژگاني را پديد مي آورد كه از انواع ديگر اين پديده، همچـون                       

در يك نگاه كلي،  مي تـوان گفـت در   .  مجزاست" حشو به دليل كاهش معنايي    " و   "دليل حضور مؤلفه معنايي     
، پـالمر   )1977(، الينـز    )1976(، هاليـدي و حـسن       )1957(، فـرث    )1934(وين، پورتسيگ   ميان آثار زبان شناسي ن    

بـه  ) 1382(و عبـداللهي    ) 1381(، پناهي   )1379(، صفوي   )1378(، افراشي   )1374(، باطني   )1986(، كروز   )1981(
ژگـاني در كـانون      آثار ياد شده، صرف پديـده حـشو وا          در بسياري از  . پديده حشو از منظر با هم آيي نگريسته اند        

توجه واقع نشده است، بلكه ضمن طرح مسئله با هم آيي، اشاره اي گـذرا بـه مـسئله حـشو واژگـاني نيـز صـورت             
بـه تفـصيل بـه بحـث پيرامـون حـشو            ) 1382(و عبـداللهي    ) 1379(اين در حالي اسـت كـه صـفوي          . پذيرفته است 

  . واژگاني از ديدگاه با هم آيي پرداخته اند
آيي در سطح واژه هاي زبان مي          هم   به هنگام بحث پيرامون حوزه هاي معنايي زبان به مسئله با           ،)1934(پورتسيگ  

  . پردازد
وي معتقد است، بر پايه روابط معنايي موجود ميان دو واحـد هـم نـشين، گـاه در يـك حـوزه معنـايي، پيوسـتگي                           

آيي را  پورتسيگ  اين گونه باهم. ها مي شودمعنايي بنياديني ميان واژه ها به وجود مي آيد و منجر به با هم آيي آن               
 و يا يك اسم و يك صفت همچون " پارس كردن " و " سگ "مختص هم نشيني يك اسم با يك فعل همچون    

  ). 196 -199، ص 1379صفوي ( مي داند " هار " و " سگ "
اژه هـاي هـم نـشين آن        ، به توصيف مسئله با هم آيي مي پردازد و به تشخيص واژه از طريق معنـي و                 )1957(فرث  

فرث، با هم آيي را ناشي از تكرار حـضور واژه هـا در كنـار يكـديگر و بـر روي محـور  هـم نـشيني                    . معتقد است 
  .داند مي

، به مسئله با هم آيي از منظر انسجام واژگاني مي نگرند و بـه ايـن نكتـه اشـاره دارنـد كـه         )1976(هاليدي و حسن    
 در هـم نـشيني بـا يكـديگر بـه انـسجام واژگـاني                " خورشـيد    " و "طلـوع    " همچـون    "برخي واژه هاي هم آينـد       

 & Halliday (از نظر هاليدي و حسن، عامل ديگر در با هم آيي واژه ها، بسامد هـم نـشيني آنهاسـت   . انجامند مي

Hassan 1976, P.284- 292 .(  
ن با هم آيـي واژه هـا بـر اسـاس دو             نيز به هنگام بحث پيرامون پديده با هم آيي، به چگونگي و ميزا            ) 1977(الينز  

وي معتقـد اسـت دامنـه بـا هـم آيـي، تنهـا بـا معنـي واژه هـا تعيـين            .  اشاره مي كند" كاربرد " و " دامنه   "مالك  
. ، الزاماً در دامنه يكساني قرار نمي گيرنـد " وسيع  " و   " بزرگ   "از اين رو، واژه هاي مترادف، همچون        . شود  نمي

ينز معتقد است اگر واژه اي به طور مرتب، با يك يا چند واژه ديگر  هم نشين گـردد، ايـن                      به لحاظ كاربرد نيز، ال    
احتمال وجود دارد كه معني واژه يا واژه هاي هم نشين را در برگيرد و در نهايت، باعث حذف واژه هـم نـشين از                      

كنـد   اشـاره مـي   "بـا صـفت    اسم " و " اسم با فعل   "وي نيز، همچون پورتسيگ به با هم آيي         . زنجيره كالم شود  
)Lyons 1966, P. 60-63 .(  
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عامل تعيين كننده در با هـم آيـي را، نـه تنهـا معنـي هـر يـك از واژه هـا بـه صـورت منفـرد، بلكـه                                ) 1981(پالمر  
وي نيـز دامنـه اسـتفاده از واژه هـاي هـم نـشين را مـالك                   .  مـي دانـد    " واژگان هم نشين آنهـا       "قراردادهاي ميان   

  ).163-5، ص 1374صفوي (ناسد آيي مي ش باهم
علت فراواني وقوع در هم نشيني دو يا چنـد واحـد زبـاني را در عوامـل پـنج گانـه اي طبقـه بنـدي                           ) 1986(كروز  

كند كه مي توانند به داليل فرازباني، فرهنگي، درون زباني، برون زباني و نيز محـدوديت هـاي قـراردادي، بـه                        مي
  ).Cruse 1986, P.24-41(آيي مطلق منجر شوند  باهم

ايـن  .  مطرح مي كنـد    " اطناب   "، با هم آيي هاي مطلق واژگاني را تحت عنوان           )2005(دايره المعارف ويكيپيديا    
منبع، اطناب را گونه اي از حشو در سطح معنايي زبان مي داند كه در مرز ميان دانش درون زباني و دانـش بـرون                          

بر پايه اين توصيف، نمونـه هـايي   . انواع گوناگوني برخوردار استزباني سخنگويان زبان قرار مي گيرد و خود از     
 حشوهاي واژگاني از نوع با هم آيي مطلق هستند كه بـر حـسب      " خاطرات گذشته    " و   " پيش بيني آينده     "چون  

، مـوردي   " سنگ سياه حجراالسـود      "دانش درون زباني سخنگويان زبان، حشو تلقي  مي شوند و نمونه اي چون               
  . ر پايه دانش برون زباني استاز حشو ب

وي با اشاره به اين نكته كه سخنگويان هر         . ، معني را عامل مهمي در وقوع حشوهاي زباني مي داند          )1374(باطني  
 به همان انـدازه كـه فـرض         "زبان، تركيبات معنايي ممكن و ناممكن زبان را از پيش مي شناسند، اضافه مي كند؛                  

 پاره اي از تركيبات را افزايش يا كاهش مي دهد؛ به همان اندازه نيز در زبان ايجـاد                   معني دار بودن، احتمال وقوع    
 وي نيز بسامد وقوع و دامنه كاربرد را از عوامل مهم وقوع حشو در سطح واژگـان زبـان و شـكل    ". حشو مي كند  

  ).140 -142، ص 1374باطني (گيري با هم آيي مطلق مي داند 
  .  معنايي مي خواند-ا رابطه اي ساختي ميان واژه ها و فرآيندي صرفي، با هم آيي ر)1378(افراشي 

وي با هم آيي بر روي محور هم نشيني را درون زبـاني دانـسته، آن را در قطـب مجـازي قـرار مـي دهـد و اشـاره                               
از سوي ديگر، با هم آيي بـر روي محـور جانـشيني را در               . كند كه صرف، خمير مايه اين نوع با هم آيي است            مي

 -87، ص   1378افراشـي   (قطب استعاري قرار مي دهد و آن را به عنوان يك جهاني معنـي شـناختي برمـي شـمرد                     
81 .(  

 تركيبـات   " و   " تركيبات فعلي    "مسئله با هم آيي از منظر معنايي را بررسي كرده و از دو اصطالح               ) 1381(پناهي  
 " بـه كـار گـرفتن    " و " غذا خوردن " وي از مثال  . براي اشاره به هم آيندهاي واژگاني بهره مي گيرد         "غيرفعلي  

پنـاهي  ( براي تركيبات غيرفعلـي اسـتفاده كـرده اسـت            " بازاري پسند    " و   " گل بي عيب     "براي تركيبات فعلي و     
  ). 206 -211، ص 1381

. ه اند تحليل هاي دقيق تري از با هم آيي و حشو واژگاني ارائه كرد            ) 1382(و عبداللهي   ) 1380؛1379(اما صفوي   
آنگـاه بـه هنگـام بحـث       . فرايند با هم آيي را به دو گروه در زماني و هم زماني تفكيك مي كنـد                ) 1379( صفوي  

درباره با هم آيي هم زماني، ضمن ارائه آراي پورتسيگ، به گونه اي ديگر از با هم آيي، تحت عنوان با هم آيـي                        
سي ارائه مـي كنـد، نـشان از مـوارد قابـل پـيش بينـي در                  نمونه هايي كه وي از زبان فار      . متداعي اشاره كرده است   
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  بهـره " شمع و گـل و پروانـه       "وي در اين مورد، از نمونه اي چون         . سطح با هم آيي واژگاني از نوع متداعي دارد        
  ). 197 -199، ص 1379صفوي (گيرد  مي

دازد و از دو منظر حـوزه اي و         نيز به بررسي پديده حشو در اثر با هم آيي واحدهاي زبان مي پر             ) 1382(عبداللهي  
وي سه نوع با هم آيي ديگر را به مواردي كه پورتسيگ و الينـز مطـرح كـرده              . واژگاني به اين موضوع مي نگرد     

، را به اين طبقـه بنـدي        " فعل   - فعل " و   " فعل   - قيد "،  " اسم   - اسم "عبداللهي، با هم آيي هاي      . است، مي افزايد  
 نيـز مـي توانـد بـه حـشو واژگـاني منجـر               " اسـم    - اسم " با هم آيي هايي از نوع        اضافه مي كند و معتقد است گاه      

. ، تأكيد بر واحد دوم هم آيند اسـت " فعل - فعل" و " فعل   - قيد "اما هدف از با هم آيي هاي مقوله هاي          . گردد
نـشيني  در حالت نخست، همچون هـم  .  به وجود دو حالت قائل مي شود       " اسم   - اسم "سپس در مورد هم آيندي      

، با هم آيي از سوي مضاف بر مـضاف اليـه تحميـل مـي شـود؛ بـه طوريكـه مـضاف،                        " فيل   " و   " عاج   "دو واژه   
در اين وضعيت، مضاف    . مضاف اليه را به با هم آيي با خود مي كشاند و خود، هسته اصلي تركيب قرار مي گيرد                  

در حالت ديگر، اسم اول، به عنوان       . جر گردد دچار افزايش معنايي شده، مي تواند به حشو واژگاني مضاف اليه من           
در چنـين وضـعيتي،   . واحدي براي شمارش اسم دوم به كار مـي رود و واحـد واژه اسـم دوم محـسوب مـي شـود           

ــديل         ــشو تب ــصر ح ــه عن ــد واژه دارد، ب ــش واح ــه نق ــضاف را ك ــده، م ــايي ش ــزايش معن ــار اف ــه دچ ــضاف الي   م
 در ايـن  " اسـم  - اسـم "اسلحه مواردي از با هم آيي ] قبضه [ و فرش و د  ] تخته  [ نمونه هايي چون يك     .  مي كند 

  .حالت است
نيز، به هنگام بحث درباره طبقه بندي مجاز، به هم نشيني مضاف و مضاف اليه اشاره دارد و به نقد             ) 1379(صفوي  

  . طبقه بندي سنتي مجاز به دليل هم پوشي برخي از گونه ها مي پردازد
 كـاربرد يافتـه اسـت، مثـال مـي زنـد و       " پيغمبر اسالم " را كه به جاي تركيب " پيغمبر "وي در اين ارتباط، واژه      

  ، از يك سو ذكـر مـضاف و اراده مـضاف اليـه اسـت و از سـوي ديگـر،                     " پيغمبر   "معتقدست، به كارگيري واژه     
عامـل  صـفوي   .  تلقي مي گردد؛ زيرا ذكر عام و اراده خـاص مـورد نظـر بـوده اسـت                  " عالقه عموم و خصوص      "

نشانداري و بي نشاني را در وقوع حشوهاي واژگاني مؤثر مي داند و معتقد است در با هم آيي هاي مطلق، واحـد                       
 ).242، ص 1379صفوي (نشاندار مي تواند منجر به حشو بودن واحد بي نشان هم نشين خود شود 

  
   حشو واژگاني و نارسائي هاي طبقه بندي هاي ياد شده -2

ن نكته مطرح شد كه با هم آيي مطلق، گونه اي از حشوهاي واژگاني را تشكيل مي دهد كـه                    در بخش گذشته، اي   
 حشو به دليل كـاهش معنـايي        " و     " حشو به دليل حضور مؤلفه معنايي        "خود، از انواع ديگر اين پديده، همچون        

هم چنـين ديـديم كـه بـا     .  سپس، به تفكيك با هم آيي در زماني از با هم آيي هم زماني پرداخته شد.  مجزاست "
ضمن آنكـه   . هم آيي مي تواند از نوع هم نشيني يا متداعي باشد و بر روي قطب مجاز يا استعاري زبان توليد شود                    
ديـديم كـه    . به پژوهش هايي اشاره شد كه با هم آيي را به دو نوع درون زباني و برون زبـاني تقـسيم مـي كردنـد                        

 را بـه وجـود آورنـد و         " پيش بيني پذير بـودن       "مي توانند حشو از نوع      واحدهاي هم نشين در با هم آيي ها، گاه          
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 گاه مي توانـد ويژگـي عـضو اول واژه هـاي هـم               "حذف پذيري   "قابليت  .  بيابند " حذف پذيري    "گاهي قابليت   
از منظري ديگر، به پژوهش هايي اشـاره شـد كـه مـسئله نـشانداري و      . آيند باشد و گاهي در عضو دوم تجلي يابد     

از . نشاني واحدهاي واژگاني در زنجيره كالم را در وقوع حشو واژگاني از نـوع بـا هـم آيـي مـؤثر دانـسته انـد                          بي
سوي ديگر، دو دليل عمده براي شكل گيري  با هم آيي هاي مطلق  و حشوهاي واژگاني، دامنه عملكرد واژه هـا             

 معنـايي   -ي اشاره مي شود كه نگرشي صرفي      آنگاه به پژوهش هاي   . و كاربرد يا بسامد وقوع آنها در زبان ذكر شد         
  در ايــن دســته از پــژوهش هــا، بــا هــم آيــي بــه طبقــه بنــدي ريزتــري چــون بــا هــم آيــي . بــه ايــن پديــده داشــتند

ضمن آنكه در بخش .  تفكيك شد" فعل - فعل "و  " فعل   - قيد "،  " صفت -اسم"،  " اسم - فعل "،  " اسم   - اسم " 
بقه براي تأثير عنصر مضاف بر مضاف اليه و تأثير مضاف اليه بـر مـضاف                ، دو زير ط   " اسم   - اسم "با هم آيي هاي     

  . در شكل گيري با هم آيي و حذف يكي از واحدهاي هم آيند مطرح گرديد
، داراي حـشو واژگـاني از نـوع         "اسـت   ] فيـل   [  ايـن مجـسمه از عـاج         "از اين رو، به طور مثال، جمله اي چـون؛           

ني است كـه در زيـر بخـش درون زبـاني، بـه واسـطه فراوانـي و بـسامد وقـوع،          آيي هم زماني به شيوه هم نشي  باهم
 بوده، به دليل وجود عنـصر نـشاندار، واحـد بـي نـشان قابليـت                 " اسم   - اسم "آيي مطلق يافته، از منظر صرفي         باهم

   !حذف پذيري يافته و در تقسيم بندي حذف مضاف يا مضاف اليه، در محدوده حذف مضاف اليه قرار مي گيرد
ذكر مثال فوق و مجموعه پژوهش هاي ياد شده در بخش نخست، نگارنده را در برابر اين پرسش قـرار مـي دهـد                        
كه هدف از اين همه تقليل گرايي و ذره نگري چيست؟ آيا حقيقتاً قائل شدن به اين همـه طبقـه بنـدي در مـسائل                          

 همه قالب هاي پيچيده و محدوديت هاي        زباني ضروري است؟ آيا زبان در ماهيت كاركردي خود، به واقع با اين            
بي پايان درگير است؟ از سوي ديگر، به نظر مي رسد حتي تمامي طبقه بندي ها و توجيه هاي فوق نيز، در تحليل                        

  . برخي موارد با هم آيي كارآمد نيستند
نمونـه هـاي   موردي از با هم آيي مطلق است كه بر حسب مالك هـاي طـرح شـده در بـاال، تفـاوتي بـا              ) 1(نمونه  
  : ندارد ) 3(و ) 2(آيي  باهم

  . ميشي ها بيشتر دچار عارضه نزديك بيني مي شوند] چشم  [ ?)1(
  . بلوندها بيشتر دچار عارضه مرگ رنگدانه ها مي شوند] مو  [ ?)2(
  . كك مكي ها بيشتر دچار عارضه آفتاب سوختگي مي شوند] پوست  [ ?)3(

 را توصيف مي كند و به لحاظ تقسيم بندي هاي ياد شده، از              " مو   "ه رنگ    صفتي است ك   " بلوند   ") 2(در نمونه   
نوع با هم آيي مطلق هم زماني در واحدهاي واژگاني زبان است كـه بـر روي محـور هـم نـشيني در قطـب مجـاز                            

اژه  تنهـا بـا و   " بلوند   "شكل گرفته، به لحاظ دانش درون زباني قابل درك است و از آنجا كه دامنه عملكرد واژه                  
، قابليت حذف   " بلوند   " مطابقت دارد و بسامد وقوع اين دو واژه در كنار يكديگر باالست، واحد نشاندار                " مو   "

از منظر صرفي، اين پديده يك نوع با هم آيي صفت با اسـم اسـت                .  فراهم مي كند   " مو   "را براي واحد بي نشان      
  .كه به توصيف رنگ موصوف و نهايتاً حذف آن مي انجامد
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نيز مطرح  ) 1(ذكر شد، مي تواند در مورد نمونه        ) 2( از نمونه    " مو   "امي ويژگي هايي كه در مورد حذف واژه         تم
نيـز  ) 2(بـا جملـه     ) 3(مقايـسه نمونـه     . امكان پذير نيـست   ) 1( از صورت جمله     " چشم   "اما حذف موصوف    . دباش

 رنگ موصوف را نشان نمـي دهـد و از ايـن جهـت، وجـه اشـتراك                  " كك مكي    "نشان مي دهد، هرچند صفت      
در يك مقوله حشو واژگـاني و         )3(و  ) 2(است، اما نمونه هاي     ) 3(و  ) 2(بيشتر از نمونه هاي     ) 1(و  ) 2(نمونه هاي   

  . صادق نيست) 1(حذف قرار مي گيرند در حالي كه اين امر در مورد نمونه 
نخـست آنكـه شـيوه      : با ديگـر مـوارد يـاد شـده، تنهـا دو راه وجـود دارد               ) 1(از اين رو، براي توجيه تفاوت نمونه        

به طور مثـال،  . گري در اين زمينه دست زد     استقرايي معمول در اين گونه مطالعات را دنبال كرد و به ذره نگري دي             
، يا موصوف را مدنظر قرار داد، در طبقه بنـدي نحـوي نـوع صـفت     )Land mark (" نقطه ارجاع "فضاي اشغالي 

دقيق تر شد، ساخت صرفي صفت را بررسي كرد، به مطالعه عوامل بينا بيني ميان دانش درون زباني و دانش برون                     
به وجود نوع ديگري از با هم آيي قائل شـد كـه مخـتص تركيـب هـايي از ايـن نـوع                  زباني پرداخت و در نهايت،      

  . باشد
از سوي ديگر مي توان فارغ از تقسيم بندي هاي موجود و به دور از در نظر گرفتن وجود تفارق، بـا بهـره گيـري                          

) 1(مـي شـود و نمونـه        يافت  ) 3(و  ) 2(ازديدگاه قياسي به دنبال ويژگي هاي مشتركي بود كه در ميان نمونه هاي              
  .فاقد آن است

 مي تواند در " نقطه ارجاع   "معتقد است؛ اندازه فضاي اشغال شده توسط        ) 2005(با توجه به نگرش استقرايي، لي       
هرچه اين فضا وسيع تر باشد، سريع تر در ذهـن جـاي مـي گيـرد و                  . شناخت انسان از آن ارجاع خاص مؤثر باشد       

 "از ايـن رو  ). Lee, 2001, P.18-30(و دستيابي به مفهوم آن بيشتر خواهد بـود  امكان بازسازي تصوير ذهني آن 
 مـي يابنـد و مـي تواننـد از زنجيـره      " چشم   "، امكان تصويرسازي ذهني سريعتري را نسبت به         " صورت   " و   "مو  

  . بر اين استدالل، دو ايراد عمده وارد است. كالم حذف گردند
در بررسـي هـاي زبـان       ) Cognitive(و شـناختي    ) Structural(اه ساختاري   نخست آنكه، به در آميختن دو ديدگ      

. شناسي مي انجامد و اين امر به لحاظ روش شناسي تحقيق، مطلوب نبوده، به دور از توجيه هاي دقيق علمي است                    
  . مورد نقيضي براي توجيه ياد شده است) 4(ديگر آنكه، نمونه 

  . قرار دارندبلندها بيشتر در معرض ديد ] قد ) [ 4 (
امكان پذير است، اما با حذف اين واحد، ويژگي انسان بـودن كـه              ) 4(هر چند حذف واحد درون قالب در نمونه         

 يافت مي شود نيز حذف مي شود و اين جمله مي تواند مفهوم در معرض ديد قرار داشتن هـر                     " قد بلند    "در واژه   
  . آنچه بلند است را القا كند

، تفكيـك نحـوي انـواع       " چـشم    "در صـورت حـذف واژه       ) 1(ه غيردستوري بودن جمله     امكان ديگر براي توجي   
 باشد، امكان   " بهوريهي   "به طور مثال، مي توان تصور كرد در صورتي كه توصيفگر از نوع صفت               . صفات است 

بر اساس تعاريف زبان شناختي، صفت بهـوريهي، در اصـل صـفت و موصـوفي                . حذف بخشي از آن وجود ندارد     
 "از ايـن رو،     . كه خود به عنوان يك صفت براي موصوفي كه در ساخت حـضور نـدارد، بـه كـار مـي رود                     است  
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، صـفتي را بـراي توصـيف        " ي نـسبت      + مـيش    " خود صفتي بهوريهي است كه با ساخت اشتقاقي          "چشم ميشي   
، كـه   "م   آد "چشم تشكيل داده، و در نهايت، تركيب اين صفت و موصوف، خود نقش صفت را براي موصوف                  

هرچند توجيه فوق منطقي مـي نمايـد، امـا جوابگـوي نمونـه              . حذف شده است، ايفا مي كند     ) 1(در ساخت نمونه    
  :  نيست) 7(و ) 6(، )5(هاي 

  . شهرنشين ها كمتر عمر مي كنند) 5(
  . زودپزها آشپزي را آسان تر مي كنند) 6(
  . از همه جا بي خبرها راحت تر زندگي مي كنند) 7(

، هـر يـك بـه ترتيـب صـفتي           " از همه جا بي خبر       " و   " زودپز   "،  " شهرنشين   "ه هاي فوق، تركيب هاي      در نمون 
اما هيچ يـك    .  شناخته مي شوند كه در ساخت حضور ندارند        " مردم   " و   " ديگ   "،  " آدم   "براي موصوف هاي    

به عنوان  " چشم ميشي    "ا  از اين تركيب ها، خود از ساخت صفت و موصوف داخلي برخوردار نيستند و بنابراين ب               
اين در حالي است كه عملكرد آنها در زنجيره گفتار، كامال مشابه با مورد ياد شده                . يك صفت بهوريهي متفاوتند   

  . است و قابليت حذف واژه هم آيند، در اين تركيب ها نيز وجود ندارد
گر، خود از ساختي اشتقاقي يا      در بررسي ساخت صرفي صفت، شايد بتوان به اين نكته پرداخت كه هرگاه توصيف             

. يابـد  تركيبي برخوردار باشد، امكان حذف موصوف را فراهم مي كند اما خود به ساختي كوچك تر تقليـل نمـي               
  : در تناقض قرار مي گيرد ) 8(اين نيز با نمونه شماره 

  . اش خيلي قشنگ شده] كرده [ مش ] موي ) [ 8(
 است كه در هم نشيني بـا موصـوف، امكـان حـذف موصـوف و          " مو   " نوعي صفت تركيبي براي      " مش كرده    "

  . تقليل ساخت تركيبي خود را يافته است
، در صورتي كه وجود دانش درون زباني و بـرون زبـاني مـالك تحليـل                 )3(الي  ) 1(در تحليل ساختار نمونه هاي      

رك خواهند بود و با هم       بر حسب دانش درون زباني قابل د       " كك مكي    " و   " بلوند   "قرار گيرد، توصيفگرهاي    
 بايد با توجـه     " چشم ميشي    "، با هم آيي درون زباني به حساب مي آيند؛ در حالي كه              )3(و  ) 2(آيي هاي از نوع     

در صـورتي كـه فـرض كنـيم امكـان      . به محك زدن جهان خارج و بر حسب دانش دايره المعـارفي درك گـردد        
درون زباني ميسر است، نمونه هـاي نقيـضي را پـيش رو             حذف واحدي از هم آيندها تنها بر حسب ويژگي دانش           

، از طريـق  " پاشـنه بلنـد   "درك با هم آيـي نمونـه اي چـون    . داريم كه اين فرض را نيز با شكست روبرو مي كند    
توانـد   دانش درون زباني و بدون نياز به ارجاع به جهان خارج امكان پذير است، اما اين مورد از با هم آيي نيز نمي            

  .  يكي از واحدهاي هم آيند بيانجامد؛ بدون آنكه خدشه اي به مفهوم كلي آن وارد سازدبه حذف
، بـه مفهـوم   " ميـشي  "، بايد به اين نكتـه توجـه داشـت كـه     " چشم ميشي "در بررسي معنايي با هم آيي واژگاني      

 طيـف رنـگ      مـيش يافـت، بلكـه ايـن        " پوسـت    "مخلوط رنگي از سبز و عسلي، طيف رنگي نيست كه بتوان در             
 " با   " رنگ چشم ميش     " به واژه مركب،       " ي نسبت    - " ميش است و بنابراين با اتصال پسوند         " چشم   "ويژگي  

از اين رو، در صورتي كه در اين با هم آيي واژگاني مطلق، واژه چشم               .  مقايسه مي شود   "رنگ چشمي در انسان     
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 ايـن حيـوان خواهـد       " پوست   "ست، بلكه رنگ     ميش  ني   " چشم "حذف گردد، آنگاه ديگر آنچه مي ماند رنگ         
  .بود

از اين رو، الاقل تا بدين جا مي توان گفت تنها ويژگي باقي مانده در ميان تمامي طبقه بنـدي هـاي ارائـه شـده در              
پژوهش هاي مرتبط با پديده با هم آيي، مسئله نشانداري است كه شايد بتواند عاملي در تعيين موارد حذف ناپذير       

در بخش گذشته، به پژوهش هايي اشاره شد كه معتقد بودنـد، در پديـده      .  هم آيند، از نوع فوق باشد      ساخت هاي 
از ايـن رو، در زنجيـره   . با هم آيي، واحدهاي نشاندار در ساخت، امكان حذف واحد بي نشان را فراهم مي آورند        

 آدم هـاي    "آيـي     جا كـه در بـا هـم       از آن . كالم، عضو بي نشان هم آيندها حذف شده، عضو نشاندار باقي مي ماند            
 به آدم ها نسبت داده شده و تنها انسان ها هستند كه در اين مقايسه قرار مي                  " چشم ميشي    " ويژگي   "چشم ميشي   
بنـابراين، عـضو اول هـم آينـد، يعنـي           .  نشاندار تلقي مي گردد    " چشم ميشي    " بي نشان و     " آدم ها    "گيرند، واژه   

 هيچ يك از دو عضو هم نشين بي نـشان نيـستند؛       " چشم ميشي    "اما در تركيب    . بد قابليت حذف مي يا    "آدم ها   "
 داشـته باشـد، هـدف ارجـاع     " ميـشي  "زيرا در اين تركيب، هر چشمي مدنظر نيست، بلكه فقط چشمي كه رنگ         

 چـشم   "بنـابراين، در تركيـب      . است و خود حيوان نيز مورد نظر نيست، بلكه چشم آن حيوان مـراد ارجـاع اسـت                 
همـين اسـتدالل    .  دو واحد نشاندار در كنار يكديگر واقع شده اند و امكان حذف هيچ يك وجـود نـدارد                  "ميشي  

  نيز صادق باشد؛ ) 10(و ) 9(مي تواند در مورد نمونه هاي 
  .ريش بزي متنفرم] آدم هاي [ از ) 9(
  . مو خرمايي متنفرم]  آدم هاي [ از ) 10(

، تشبيهي از مـوي     " مو خرمايي    " است و تركيب     " چشم ميشي    "شابه مورد   ، دقيقا م  " ريش بزي    "تحليل تركيب   
. درخت نخل و الياف چوبي اين درخت است كه همچون مو، رشته رشته بوده، رنگي بين قهوه اي و نارنجي دارد         

  . شكل گرفته است" مويي به رنگ موي خرما "از اين رو، تشبيه فوق به صورت 
 اي ميان دانش درون زباني و دانش برون از زبان قائل شد و فرض را بر اين نهاد كـه          اينجاست كه بايد به حد ميانه     

زيرا از يك سو، درك چنين با هم آيي هـايي بايـد بـا توجـه بـه      . نمي توان مرز قاطعي ميان اين دو در نظر گرفت 
يان زبـان،   ساخت صرفي تركيب و با بهره گيري از دانش درون زباني صـورت گيـرد و از سـوي ديگـر، سـخنگو                      

حتـي  . ناخودآگاه از دانش برون زباني خود، در به كارگيري اين گونه تركيب هاي هم آينـد، اسـتفاده مـي كننـد               
اگر تاكنون هرگز به چشم هاي يك ميش از نزديك نگاه نكرده باشند و يا ميوه درخت نخلي را بـراي تـشخيص                       

حليل نشانداري در حشوهاي مربوط به تركيب هـاي         براي آزمودن عملكرد ت   . رنگ آن به زير ذره بين نبرده باشند       
  :مورد بررسي قرار مي گيرند ) 12(و ) 11(هم آيند، نمونه هاي 

  . سبزه است، لباس روشن بهش مي آد] پوستش [ مهين، چون ) 11(
  . بوره، لباس روشن بهش مي آد] مويش [ مهين، چون ) 12(

 پوسـت  "بنابراين، يا در با هم آيي مطلق بـا واژه          .  است " پوست   " ويژگي خاص    " سبزه   "، صفت   )11(در نمونه   
  .  تجلي مي يابد" سبزه رو " قرار مي گيرد و يا به صورت تركيب هم آيند "
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 نـشان دار بـوده، عـضو اول هـم آينـد، يعنـي               " سـبزه    " بي نشان و واژه      " پوست   "واژه  ) 11(از اين رو، در نمونه      
تحليـل بايـد بـه گونـه اي ديگـر      ) 12(اما در نمونـه  .  امكان حذف مي يابدواحد بي نشان در اين با هم آيي مطلق،       

 دمـاغ   "،  " اسـب سـرخ      "،  " قرمـز رنـگ      "،  " سـرخ    "، معنـي    " بـور    "، بـراي واژه     ) 1371(فرهنگ معين   . باشد
  .  ارجـاع مـي دهـد      " خجلـت زده شـدن       "، در معنـاي     " بـور شـدن      " را ذكر مي كنـد و بـه          "خجل  " و   "سوخته  

 در با هم آيي مطلق با يكديگر قرار دارند و بسامد وقوع اين دو               " بور   " و   " مو   "تصور كرد كه دو واژه      مي توان   
بر اساس اين تحليـل، واژه      .  را به ذهن متبادر مي كند      " بلوند   " نزديك به    " رنگ مويي    "واژه با يكديگر، مفهوم     

 نيز خود در اين تركيـب نـشاندار         " مو   " ياد برد كه واژه      اما نبايد از  .  را نشاندار كند   " بور   " مي تواند واژه     " مو   "
 از تركيب هم آينـد،  " مو "به كار رفت، در صورت حذف واژه      ) 1(زيرا براساس استداللي كه براي نمونه       . است

 ارجاع داده شود كه رنگي نزديك به بلونـد يـا طاليـي را تـصوير مـي                 " مويي   "ماند، نبايد به      ديگر آنچه باقي مي   
اين خود، معـضلي در تحليـل واحـد حـذف شـده بـر               .  را برساند  " قرمز   " يا   " سرخ " بلكه بايد مفهوم رنگ      كند،

 " را هـم معنـي بـا واژه    " بـور  "بايد توجه داشت كه حتـي اگـر   . اساس مالك نشانداري در با هم آيي فوق است      
 " معنـي عـاطفي      "عاطفي يا به عبـارت ديگـر،         نيز بدانيم، به نظر مي رسد، الاقل به اعتقاد نگارنده اوالً بار              "بلوند  
 براي ارجاع بـه رنـگ موهـايي بـه غيـر از گيـسوان نيـز                  " بور   " منفي است و ثانياً      " بلوند   " نسبت به    " بور   "واژه  

 مـوي بـور   "، يـا  " مـوي بـور مـژه    "، " موي بور ابـرو  "شايد به همين دليل است كه مي توان از        . كاربرد مي يابد  
ــان "دســت  ــر      در زب ــايي نظي ــه ه ــي جمل ــان آورد ول ــه مي ــي ) 13(فارســي ســخن ب ــاربرد  ) 15(ال   در فارســي ك

  .نمي يابند
  . موي دستش را بلوند كرده?)13 (
  .  آنقدر سفيده كه حتي مژه هايش هم بلوند است?)14(
  . حتي موي سبيلش هم حسابي بلوند است?)15(
  

  گيري  نتيجه. 3
 مسئله با هم آيي واژگاني، سبب شده است تا اين پديـده بـا جزئيـات    انبوه پژوهش هاي داخلي و خارجي بر روي      

از اين رو، مي توان شاهد بررسـي هـايي بـود            . كامل مورد بررسي قرار گيرد و به شاخه هاي متعدد تفكيك گردد           
 كه به اين پديده از منظر تاريخي، ساختاري، صرفي، نحوي و معنايي نگريسته اند و طبقـه بنـدي هـاي متعـددي از     

از آنجا كه در با هم آيي هاي مطلق، حضور يكي از واحدهاي هـم آينـد، قابـل پـيش بينـي                       . آن به دست داده اند    
، بـسيار در    " بـا هـم آيـي مطلـق دو يـا چنـد واژه                " و   " حشو واژگاني    "است و امكان حذف مي يابد، دو مفهوم         

ينه حشو واژگاني، بر پايه طبقه بندي هايي        بسياري از پژوهش هاي مطرح در زم      . ارتباط با يكديگر قرار مي گيرند     
  . صورت پذيرفته اند كه براي با هم آيي مطلق واژگاني ارائه شده اند
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در اين مختصر، مروري بر طبقه بندي هاي موجود در اين زمينه صورت گرفت و هر يك از آنهـا بـا نمونـه اي از                          
 مي رسد، آنگاه كه تبييني كلـي مـورد نظـر باشـد،             به نظر . حشوهاي واژگاني از نوع با هم آيي مطلق، آزموده شد         

  . طبقه بندي هاي فوق در توجيه برخي از موارد با هم آيي مطلق، و حشوهاي واژگاني، كارآمد نيستند
  

  كتابنامه 
  ، سـال سـوم، بهـار و تابـستان،    زبـان و ادب ، " نگاهي به مـسئله بـا هـم آيـي واژگـان      "، )1378( افراشي، آزيتا   -1

  . هاي هفتم و هشتم، تهران شماره     
  . ، انتشارات آگاه، تهران)ده مقاله (" مسائل زبان شناسي نوين"، )1374( باطني، محمدرضا -2
   فرايند با هم آيي در زبان فارسي و نقش تركيبات با هم آيند در آموزش فارسي به غير ، )1379( پناهي، ثريا -3

  . د، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، پايان نامه كارشناسي ارشفارسي زبانان     
  . كتاب ماد: ، تهران)مترجم(، كورش صفوي نگاهي تازه به معني شناسي، )1374( پالمر -4
  . ، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي، تهراندرآمدي بر معني شناسي، )1379( صفوي، كورش -5
  . ، انتشارات همشهري، تهرانبرديمعني شناسي كار، )1382( صفوي، كورش -6
   ، پايان نامه كارشناسي ارشد، نگاهي اجمالي به مسئله حشو در واژگان زبان فارسي، )1382( عبداللهي، مهرو -7

  . دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي، گروه زبان شناسي     
  .، انتشارات اميركبير، تهرانفرهنگ فارسي، )1371( معين، محمد -8

  9. Cruse, A.(1986), Lexical Semantics, Cambridge, Cambridge University Press.  
 
10. Firth, J.R. (1957), Papers in Linguistics, London, Oxford University Press.  
 
11. Halliday, M.A & Hassan, R.(1976), Cohesion in English, Long man.  
 
12. Lee, D. (2001), Cognitive Semantics, New York, Oxford , University Press. 
 
13. Lyons, J. (1977), Semantics, Volume 1, Cambridge, Cambridge University Press.  
 
14. http: //en.wikipedia.org /wiki/pleonasm  
 

 


