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مبناي نظریۀ صرف مبتنی بر واژة قاموسیبر

دکتر فائزه ارکان
)س(استادیار دانشگاه حضرت معصومه 

)20تا 1از ص (

)15/05/88: پذیرشتاریخ ، 17/02/88: تاریخ دریافت(چکیده 
کنـد تـا   مـی ات و فرایندهاي متعددي استفاده اصوالً هر زبانی براي بیان مفاهیم جدید از امکان

شـامل مـواردي نظیـر ترکیـب،    فراینـدها ایـن  . هاي لفظی وضع نمایدصورت،براي آن مفاهیم
کنـد  میهاي مرکّب را خلقستاك/ فرایند ترکیب، کلمات. اشتقاق، تصریف، ابداع و غیره است

ستاکهاي از پیش موجـود و یـا   / ماتوندافزایی بر کلطریق هاي اشتقاقی و تصریفی از و فرایند
. بسـیط و یـا مرکـب باشـند    تواننـد مـی هـا ستاكاین . پردازندبالقوه به زایش کلمات جدید می

نظریـۀ صـرف مبتنـی بـر     چهارچوبدر 1یمسئلۀ اصلی این نوشتار، تحلیل کلمات مرکّب فعل
. معرفی گردیده است1994در سال است که از سوي مارك آرونف2واژة قاموسی

کـه در  شـود مـی فـرض  3مرکّب مقیدیل این کلمات، وجود یک ستاك فعلیدر تحل
سـازي واژهسـپس فراینـدهاي   . شـده اسـت  اثر فرایند ترکیبِ دو سـتاك واژگـانی حاصـل    

بنـابراین اثبـات وجـود ایـن نـوع      . گـردد میبر این ستاك مرکّب اعمال ) اشتقاق، تصریف(
اسـت و  سـازي واژهایۀ بسیاري از فراینـدهاي  ستاك، امري ضروري است، بدین علت که پ

.گیردنمیصورت سازيواژهبدون فرض آن برخی از فرایندهاي زایاي 

ستاك فعلی مرکّب مقید، کلمۀ مرکّب فعلی، نحو درونـی، نقطـه بیـان    :ديیکلهاي واژه
.یصرفی، نظریۀ صرف مبتنی بر واژة قاموس

faarkan@yahoo.com: مسئولنشانی پست الکترونیکی نویسنده
1. synthetic compound
2. lexeme-based morphology
3. bound compound verbal stem
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مقدمه-1
بـه خصـوص زبـان    هـا زبـان در سـازي واژهایندهاي الترین فرفرایند ترکیب، یکی از فع

ندي است کـه در آن، یـک واژة قاموسـی از دو یـا چنـد واژة      یترکیب، فرا. فارسی است
واژة قاموسـی در  / این نوع کلمـه )82: 1991ماتیوس. (یابدتر اشتقاق میقاموسی ساده

بـدین  اسـت؛ ياکلمـه داراي نحو درون،ی بر واژة قاموسینظریۀ صرف مبتنچهارچوب
ايِ درونی اسـت کـه از طریـق قواعـد سـاخت      که کلمۀ مرکّب، داراي ساختارسازهمعنا 
امـا داراي  به قواعد سـاخت گروهـی شـباهت دارنـد؛    واعد این ق. شوندمیتولید 4کلمه

در واقع، ایـن قواعـد، مقـوالت    . باشندمیحو ایکس تیره متفاوت از مفاهیم نهايویژگی
در این قواعـد، مفهـوم   . دارندخورمراتبی برکنند و از ساختی سلسلهمیواژگانی را تولید 

بـه عنـوان بخشـی از    و این جایگاه در قاعـدة ترکیـب  داردايویژهجایگاه 5داريهسته
برونداد قاعدة ترکیب، خود ) 317-319: 1992آندرسون . (شودقاعده در نظر گرفته می

در ك مرکّب مقید به عنوان صورتی آواییقاموسی و یا یک ستاتواند به صورت واژةمی
این نوشتار با توجـه بـر حضـور    . دیگر نظیر اشتقاق و تصریف شرکت نمایدفرایندهاي

به بررسی سـاختار  سازيواژههاي این نوع ستاك فعلی مرکّب مقید، به عنوان پایۀ فرایند
.پردازددرونی کلمات مرکّب فعلی می
بر روي کلمات مرکّـب در آثـار پیشـینیان از    هاي صرفیقابل ذکر است که بررسی

هاي اخیر، این نوع مطالعـات بـه ویـژه در حـوزة     در سال. دامنۀ وسیعی برخوردار است
بـرد  ،)1992(آندرسـون ، )1983(شناسـانی نظیـر لیبـر   بـان کلمات مرکّب فعلی در آثار ز

هـر  د که شومشاهده می) 2005(و واحدي) 1382(طباطبایی ،)1383(، صادقی )1995(
.اندکدام از زاویۀ خاصی به این نوع کلمات نگریسته

گذرا و یا / قابل ذکر است که افعال موجود در کلمات مرکّب فعلی از نوع متعدي
: این افعال به شرح ذیل استهايزیرساختباشند که می7و غیر کُنایی6مفعولیناگذرا غیر

4. word structure
5. headedness
6. unaccusative
7. unergative
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vp Vگذرا                 /ساختار متعدي NP][NP[

NP [vp V]])               غیر کنایی(ساختار ناگذرا 

____[vp V NP]) غیر مفعولی(ساختار ناگذرا 

)1992:247لوین و راپاپورت (

اي از کلمـات زبـان فارسـی بـر    روش کار در این بررسی، توصیف و تحلیل نمونه
.اشدبمی» وند+ ستاك مرکّب «مبناي الگوي 

با توجه به فرض وجود ستاك فعلی مرکّب مقید در این تحقیق، باید بررسـی کـرد   
در نظریـۀ  . ساختار کلمات مرکّـب فعلـی را تجزیـه و تحلیـل نمـود     توانمیکه چگونه 

هـاي واژهسـازي بـر روي   ، قواعـد واژه )١٩٩۴(صرف مبتنی بر واژة قاموسـی آرونـف   
تـه، ایـن بـدین معنـا نیسـت کـه پایـۀ ایـن         الب. و نـه تکواژهـا  کننـد مـی قاموسی عمـل  

بلکه منظور این است که پایۀ ایـن  باشد؛8باید یک صورت آزادسازيواژهفرایند / قاعده
فرایند یا یک واژه قاموسی است و یا سـتاکی کـه متعلـق بـه یـک واژة قاموسـی       / قاعده

براي مثـال  . یی استدر اینجا، منظور از ستاك، صورت آوا.)1994:7آرونف  (باشدمی
ــتقاق واژة  ــد  » nominee«در اش ــتاك مقی ــل    » nomin«س ــی فع ــه واژة قاموس ــه ب ک

»nominate «با وند(افزاییمتعلق است، پایۀ فرایند وندee (باشد می)ساختار . )همانجا
بـه طـور   . گیردمیکلمات مرکّب فعلی نیز با توجه به این نوع ستاك مورد بررسی قرار 

به عنوان سـتاك،  » رساناطالع«، عنصر »رسانیاطالع«تقاق واژة مرکب فعلی نمونه، در اش
است و سپس بـا اتصـال ونـد یـاي     فعلیشود که داراي مقولۀصورت آوایی، لحاظ می

. شـود مـی حاصـل » رسـانی اطـالع «مصدري به این ستاك فعلـی مرکّـب مقیـد ، کلمـۀ    
بـه تنهـایی   » انـه «و » ان«ي و پسـوندها ه این پسـوند د است کنیز معتق) ٢٠٠۵(واحدي

ۀ مرکّبی ملحق شـوند؛ مـثال ً در کلمـات    فعلی بپیوندند، بلکه باید به پایبه بنندتواننمی
و » ریز«فعلی به تنهایی به هستۀ» انه«و »ان«اي ، پسونده»سندانهپخدا« و یا »ریزانبرگ«
.ستنددستوري هغیر*»پسندانه«و *»ریزان«شوند و لذانمیملحق » پسند«

8. free from



1390، بهار و تابستان 1، شمارة 2ی، دورة پژوهشهاي زبان/ 4

مفاهیم نظري- 2
، بـه  چهـارچوب صـرف در ایـن   . مفهوم صرف در این نظریه، متفاوت از مفهوم سنّتی آن اسـت 

جـا،  در ایـن . شـود مـی نـدها مربـوط   و/هـا سـتاك 9سطح نقطه بیان صرفی و یا تظاهر ساختواژي
پـردازد و  مـی هـا صـورت واجـی  /رف که به تعیین ساختار ساختواژيتمایزي بین آن جنبه از ص

لـوین  (.اسـت 11نحوي-و واژي10واجی-هاي واژۀ عام آن وجود دارد که شامل زیر بخشجنب
).1992:247و راپاپورت 

است که در آن، این )1994:39(ترین مشخصۀ مدل صرفی آرونف این تمایز، مهم
طرح جـدایی صـورت آوایـی ونـدهاي تصـریفی و      . دو جنبه، کامالً مجزا از یکدیگرند

اسپنسـر  (شـود نامیده می12آنها تحت عنوان فرضیۀ جدایی) نحو/ عنام(اشتقاقی از نقش 
1991:431.(

اي است که سازة دوم آن، یک سـتاك فعلـی اسـت و سـازة     کلمۀ مرکّب فعلی، کلمه
گفـت  تـوان به عبارتی می. )1992:109کارسترز (اول، نقش تتایی ستاك فعلی را داراست
، گـویی دروغشـتقات فعلـی اسـت، نظیـر کلمـات      که سازة دوم این نوع کلمات، یکی از م

داراي مقولـۀ  در این نوع کلمـات، موردنظرستاك مرکّب . غیره، وپسنديعامه، کارآموزي
)1983:258(لیبـر  13ايبدین علت که بر اسـاس اصـل تـراوش مشخصـه    ؛فعلی  است

را و مقولـۀ آن  کنـد میمشخصۀ هستۀ فعلی به گره حاکم بر ترکیب اسم و فعل تراوش 
:سازدمطابق با مقولۀ فعلیِ هسته می

9. morphological spell out
10. morphophonological
11. morphosyntax
12. seperation hypothesis
13. feature percolation

V

V

N

)1(
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این اصل بر این اساس است . کنداشاره می14لیبر همچنین به اصل پیوند موضوعی
ترکیـب  ) در کلمـۀ مرکـب  (که هستۀ فعلی باید بتواند با تمام موضوعات درونـی خـود   

. شودموضوعی فعل در درون کلمۀ مرکّب ارضا میساختار رو ایناز .شود
گروهی تشکیل فعلی بر طبق قواعد شبه نحوي ساختی که کلمات مرکّب جایاز آن

لـذا،  . وجـود دارد 15، پس در درون ستاك فعلی مرکّب مقید، نوعی نحـو درونـی  اندشده
چهـارچوب و 16تشکیل ایـن نـوع کلمـات بایـد تـابع اصـول نحـوي، نظیـر حاکمیـت         

بر سازة غیر فعلی در ایـن  بر طبق اصل حاکمیت، سازة فعلی. وندها باشدبنديمقولهزیر
کلمات حاکم است، در صورتی که فعل بر سازة غیر فعلـی در نمـودار درختـی، تسـلط     

.اي داشته باشدسازه

در این ساختار، فعل و سازة اسمی با یکدیگر خواهر هستند و هستۀ فعلی بر اسـم  
عـالوه  . ستما حاکم اموردنظردر این صورت، نوعی نحو درونی در ستاك . تسلط دارد

دهد کـه ارتبـاط نحـوي بـین هسـتۀ      براین، ارتباط نزدیک نحو با سطح معنایی نشان می
د؛ یـر گت مـی عـل نشـأ  فعلی و سازة غیر فعلی در این نوع ستاك، از ساختار موضوعی ف

شـود و سـتاك فعلـی    یعنی معموالً در این نوع کلمات، فعل با موضوع خود ترکیب مـی 
هاي اشتقاقی بـه عنـوان پایـۀ فراینـد     تواند در فرایندکه میکند مرکّب مقیدي را خلق می

.شرکت کند

تحلیل ساختار درونی کلمات مرکب فعلی -3
شـده  آوريجمـع هـاي  اي از دادهاکنون با توجه به مالحظـات فـوق بـه تحلیـل نمونـه     

ـ   در بسیاري از داده. پردازیممی ی ها، سازة اول یک کلمۀ مرکّب به عنـوان موضـوع درون

14. argument linking
15. internal syntax
16. government

N

V

V

)2(



1390، بهار و تابستان 1، شمارة 2ی، دورة پژوهشهاي زبان/ 6

، آمـوز دانـش شـود؛ نظیـر   فعلِ موجود در کلمه محسـوب مـی  ) مفعول صریح (مستقیم 
در گروهـی از  . زورگویانـه و کارشناسانه، حنابندان، خورانیشیرین، خداجو، بريمسافر

د نفعل است، مان) مفعول باواسطه(مستقیم ها، سازة اول به عنوان موضوع درونی غیرداده
اي دیگـر  در نمونهو،اندیشیمعیشتوگرایانهآرمان، راییگاصول،خیراندیش، خداترس

معنـایی نظیـر   ، یـک موضـوع  )مستقیم یا غیر مستقیم(از کلمات به جاي موضوع درونی
، هـا خـواب کـارتن همانند اند؛ها با فعل ترکیب شدهنظایر آنمکان، ابزار، فاعلیت، قید، و 

فعلی مرکب مقید در کلمات مرکّـب  ستاك . خوانخوشو پزآرام، پسندعامه، چیندست
ساختی خود که تحت تسلط گره فعلی از جایگاه زیررکت سازة غیرفعلی با استفاده از ح

شـود و  منضم مـی (°v)به فعلv°رود، و در زیر گرهاست به سمت فعل میوي نح
که همان سـتاك فعلـی مرکّـب مقیـد اسـت حاصـل       (°v)در نتیجه مقولۀ واژگانی فعل 

:دشومی

v

V° N

VPVNP/AP

V
V°V°

N/Adv

N/AdvV°
t

t

t

ø

ø

ي

ها

جوخدا

مسافر
جوخداجوخدا

برمسافربرمسافربر

خوابکارتنخوابکارتنخوابکارتن

پزآرامپزآرامtپزآرام

)3(
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صـورت  ) 5(و نیز بـر اسـاس نمـودار    ) 4(هاي پیشین عمداً بر مبناي نمودارتحلیل
:گرفته است

ران و نظـایر آن،  خـو ، شیرینیآموزدانشدر بسیاري از کلمات مرکّب فعلی همانند 
انـد و  یـب شـده  غیر فعلی در حکم موضوع درونی مستقیم فعـل بـا فعـل ترک   هايسازه

سـپس بـر   . اندارضا کرده) ستاك مرکّب(ساختار موضوعی فعل را در درون این ترکیب 
گـردد و در  این ستاك مرکّب به عنوان پایۀ فرایندهاي اشـتقاقی، ونـدافزایی اعمـال مـی    

نکتۀ قابل توجه در این نوشتار، این است . شودمینهایت، کلمات مرکّب مشتقّی حاصل 
چنـد  ) به طـور بالفعـل و بـالقوه   (تواند پایۀ مشترك مرکّب خود میکه یک ستاك فعلی

» آمـوز + نـش  دا«ستاك فعلی مرکّب مقیـد  » آموزدانش«در کلمۀ . باشدسازيواژهفرایند 
بـه گـره حـاکم بـر ایـن      » آموز«ت که مشخصۀ فعلی به این علّداراي مقولۀ فعلی است؛

N

NP/AP

V

ø

ø

ي

ها

خدا

وند

مسافر
جوخدا

برمسافربر
خوابکارتنخوابکارتن

پزآرامپزآرام

NP/AP
)5( )4(

N N

وند V

øجو

ø

ي

ها
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ند پایۀ فرایندهاي اشتقاقی دیگر شـود  توااین ستاك خود می.دوسازه تراوش کرده است
و غیـره را  ) صفت(آموختهدانش) صفت/قید(انه آموزدانشي، آموزدانشو کلماتی نظیر 

:بسازد 

توانسته در چنـدین فراینـد   » آموز+ دانش «فوق، ستاك مشترك با توجه به نمودار
ن سـتاك کـه بـه پیـروي از     بدون وجود ای. زایا در زبان فارسی شرکت نمایدسازيواژه

هـاي  ، برخی از فراینـد باشدمی» دانش آموختن«متعلّق به واژة قاموسی ) ١٩٩۴(آرونف 
، خـداجو ، آمـوز دانـش صـورت صـفت فـاعلی کلمـاتی نظیـر      . نیسـت پذیرامکانفوق، 

و همۀ کلمات همانند آنها کـه ستاکشـان   پزآرام، خوانخوش، هاخوابکارتن، خداترس
، از طریـق اشـتقاق بـا تکـواژ     استفعول مستقیم با بن فعل ساخته شدهاز انضمام یک م
اما صفات فاعلی کـه از افعـال مرکّبـی نظیـر شـرکت      » ـَ نده«شود و نه صفر حاصل می

اند، با استفاده از تکـواژ  نظایر آن گرفته شده، پدیدآوردن وزدنگولکردن، صادر کردن، 
و آورنـده پدید، زننـده گـول ، صـادرکننده ، نندهکشرکتآیند؛ همانند به دست می» ـَ نده«

گـردد و صـفات فـاعلی هماننـد     هاي فعلی بسیط نیز ملحـق مـی  به ستاك» ـَ نده«. غیره
» ـَ نده«بنابراین در تولید صفات فاعلی، وند. کندو غیره را تولید میکننده، زننده، گوینده

حالی که تکواژ صفر فقط بـه  در ؛پیونددهاي فعلی بسیط و نیز افعال مرکّب میبه ستاك

]آموز+ دانش [ )6(

 +ø

گی+ ـھ + ت + 

قید نسبی/ صفت 

صفت فاعلی 

م جمع اس

اسم مصدر 

صفت  نسبی

صفت مفعولی

اسم مصدر 

 +ø + ان

ی+ 

انھ + 

ی+ 

ـھ + ت + 
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در واقـع، یـک   . شـود هاي مرکّب مقید حاصل از انضمام اسم به فعـل متصـل مـی   ستاك
هـر . ردافزایی در زبان فارسی وجود دابینی بین این دو وندمند و قابل پیشتناوب قاعده
سازند که به لحاظ معنایی نیز کامالً شفاف هسـتند؛ یعنـی   میاسامی فاعلی / دو، صفات 

گیرد و به میـزان  اجزاي سازندة صفات فاعلی شکل میپذیريترکیبعناي آنها برمبناي م
صفات فـاعلیِ داراي تکـواژ صـفر نظیـر     ). 2005:8واحدي (باشند قابل توجهی زایا می

؛ یعنـی ایـن   بـرد نمـی ساختار موضوعی فعـل پایـه را بـه ارث    » خداجو«و » آموزدانش«
و لـذا سـاختار   کنـد مـی نتـراوش  (AP/NP)کلمـه  حـاکم بـر  ترین گرهساختار به باال

بـه عنـوان موضـوع    » دانـش «شود؛ یعنـی  میموضوعی فعل در درون خود ترکیب ارضا 
در » آمــوزدانــش«و اگــر کلمــۀ شــودمــیبــا ایــن فعــل ترکیــب » آمــوز«درونــی فعــل 

دداً ش مجـ ادیگر نیازي ندارد تا موضوع درونیبه کار رفت، این فعل، ايجمله/ عبارتی
» درسآمـوز دانـش «*به همین دلیـل اسـت کـه عبـارت     .جمله ذکر شود/ در آن عبارت

شـده بـا   سـاخته ) مرکّـب / سـاده (صفات فـاعلی  اما در. ساخت و غیر دستوري استبد
کنـد  ، ساختار موضوعی فعل پایه به باالترین گـره حـاکم بـر کلمـه تـراوش مـی      »ـَ نده«
باید در خارج از کلمه ارضـا شـود؛ نظیـر    موضوعی فعل،ار، ساختروایناز ). 9: همان(

ایـن  در. ن و غیـره زنندة انسـان، گوینـدة سـخ   آورندة کتاب، گولصادرکنندة میوه، پدید
-به عنوان موضوع درونی فعل محسـوب نمـی  » سخن«، »گول«، »پدید«، »صادر«کلمات 

یجتـاً، کلمـات   شوند، پس موضوع درونی فعل، باید در خـارج از کلمـه ذکـر شـود و نت    
سـخن  «*و »انسـان گـول زننـده   «*،»کتاب پدیـد آورنـده  «*، »میوه صادر کننده«*مرکب 
در تشکیل صـفات  » صفر«و» ـَ نده«در مجموع، تکواژهاي . دستوري هستندغیر»گوینده

تکـواژ صـفر بـر حسـب     . در توزیع تکمیلی قرار دارنـد فاعلی مرکّب نسبت به یکدیگر
تواند به پایۀ فعلی مرکّب بچسبد تا صـفت فـاعلی   ود، تنها میايِ خمقولهزیرچهارچوب
کـارتون  «*به همین دلیل است که کلماتی نظیـر  .را تولید کند» خوابکارتن«مرکّبی مثل 

بر طبق تحلیـل . دستوري هستندو نظایر آن غیر»پزندهآرام«*، »آموزندهدانش«*، »خوابنده
و تمـام صـفات   » آمـوز دانش«، »خوابکارتن«یرکلماتی نظ) 1382(سنّتی و نیز طباطبایی 
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از آنهـا  » ــَ نـده  «شود که پسوند ب مرخم نامیده میآنها، صفت فاعلی مرکفاعلی همانند 
. حذف شده و یا در آنها مستتر است

سازيايِ وندها در واژهنقش چهارچوب زیرمقوله-4
ـ نیز الزمهايِ وندها ومقولهزیرچهارچوب د در طـول فراینـدهاي   هاي معنایی فعل، نبای

اشتقاقی و تصریفی نقض شود؛ یعنی در سطح واژگان و یـا نحـو کـه سـاختار کلمـات      
گیرد، باید مشخص شود کـه  مرکّب فعلی بر اثر فرایند ترکیب و سپس اشتقاق شکل می

اي خـود بـه پایـۀ    مقولـه زیرچهـارچوب در تولید صفات فاعلی، تکواژ صفر بر حسب 
نحـو، جنبـۀ نحـوي و معنـایی     / در واقع، در واژگان. بسیطچسبد و نهمیفعلی مرکّب 
از نظریۀ صرف ايگونهبر طبق . تصریف باید بر ستاك قاعده اعمال شود/فرایند اشتقاق

ده اسـت، ایـن مراحـل در    اارائـه د 1995مبتنی بر واژة قاموسی که رابرت برد در سـال  
اسـتفاده از قواعـد سـاخت کلمـه،     افتد؛ ابتدا بافاق می، ات»ترسخدا«اي نظیر کلمهتولید 

سـپس بـر اثـر فراینـد اشـتقاق صـفت فـاعلی،        .شـود مـی حاصل » ترس+ خدا«ترکیب 
افـزوده  » تـرس + خـدا «بـه ترکیـب   ] ستاك فعلی مرکّب[+ ، ] فاعل[+مشخصاتی نظیر 

شـود و در  به سطح بیان صرفی وارد مـی » مشخصات فوق+ خداترس«سپسشود ومی
. پیونـدد مـی ند متناسب با شرایط و مشخصات فوق به فعل آنجا، صورت آوایی یک و

بر طبق نظریۀ مـذکور  . وند مناسب در این کلمه، تکواژ صفر است که نمود آوایی ندارد
در اینجا، اشتقاق، بدون نمود صوري صورت گرفته است، امـا در کلمـات دیگـر، ونـد     

-[شود و صورت آوایـی  متناسب با شرایط انتخاب می» ـَ نده« ande[   در سـطح بیـان
جدایی جنبۀ صوري یک فرایند اشـتقاقی از  کلّیبه طور . گرددصرفی به فعل متصل می

و » آمـوز «مثل 17تواند مسائلی نظیر تکواژگونگی ستاكمینحوي و معنایی آن هايجنبه
داراي نقـش، بـدون   (اشتقاق صفر ،»آموختهدانش«و » آموزدانش«در کلمات » آموخت«

، روابط متفاوت بین صورت و معناي تکواژها، نظیـر وجـود دو صـورت    )نمود صوري
در زبـان فارسـی و مسـائلی از ایـن     » جمـع «براي یک مقولۀ معنایی » ان«و » ها«وندي 

17. stem allomorphy
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بـرد  (اینکه نظریات فرعی ارائه دهـد دست را بهتر از نظریات پیشین توجیه کند، بدون
و »کنـان آشتی«، »پزانسمنو«، »نابندانح«، »خورانشیرینی«در کلماتی دیگر نظیر . )1995

، به تنهایی به بن افعال موجود در »ـِ ان«کنند، پسوندنظایر آن که بر اسمِ عمل داللت می
بـه تنهـایی   »کنـان «*، »پز«*، »بندان«*، »خوران«*هاي سازهچسبد و لذااین کلمات نمی

بنـدي مقولـه وب زیربر حسب چهـارچ »ان«دستوري هستند؛ به این علّت که پسوند غیر
رد کـه  آودر توصیف این ونـد مـی  صادقی. تاك فعلی مرکّب بپیونددخود باید به یک س

ها، همیشه سازد اما این اسم عملچسبد و اسمِ عمل میمیاین وند به بن مضارع افعال 
شـود، بـه کـار    در ترکیب با یک اسم که قبل از آنها قرار گرفته و مفعول آنها شمرده می

صـادقی . (شـود ها اسـتعمال مـی  این ترکیبات معموالً در مورد مراسم و جشن. درونمی
بنابراین، وجود این ستاك مرکّب براي حضور در فراینـد اشـتقاق   .)32: 1372-1370

یـر کارشناسـانه، زورگویانـه،    در کلمـاتی نظ . ساز ضـروري اسـت  اسمِ عمل» ان«با وند 
تواند بـه بـن فعلـی ملحـق     صورتی میتنها در» نها«ظایر آن نیز پسوند گرایانه، و نآرمان

ایـن  . قیدهاي مرکّب فعلی را خلق کند/ شود که پایۀ فعلی، مرکّب باشد تا بتواند صفات
یـر پدرانـه، مسـلّحانه،    ؛ نظسـازد مـی قید / و صفتپیونددمیپسوند به اسم و صفت نیز 

اي کـاربرد زایـایی   در اتّصـال بـه اسـم جـنس دار    » انه«پسوند .)24: همان (سرسختانه 
که از الحـاق ایـن پسـوند بـه کلمـۀ فضـانورد کـه        » فضانوردانه«است؛ مثالً در صورت 

» انـه «بنـابراین پسـوند   ). همـان (غرابتـی نـدارد  گونههیچاي نو است، ساخته شده، کلمه
، »نوردانـه «*کلمـاتی نظیـر   روایـن از . تواند به یک بـن فعلـی بسـیط ملحـق شـود     نمی

بـه  » ي«یـاي مصـدري   ونـد . و نظـایر آن، غیردسـتوري هسـتند   »گویانـه «*، »گرایانه«*
و کلمـاتی  شـود مـی ها ملحـق  مقوالت واژگانی متفاوت نظیر اسم، صفات، اعداد و قید

ي هـا سـتاك اما این وند هرگز بـه  . سازدنظیر خوبی، ایرانی، دوئی، زیبایی و غیره را می
، »جـویی «*، »بینـی «*،»گـویی «*یـر  مشـتقی نظ هـاي سـازه پیوندد و لذافعلی بسیط نمی

به این علّت که اتصال ایـن ونـد بـه    . دستوري هستندو همانند آنها کامالً غیر» نویسی«*
ونـد افزایـی یـاي    . پذیر است که پایۀ فعلـی، مرکّـب باشـد   فعل، تنها در صورتی امکان

ارسـی  مصدري به این نوع ستاك فعلی مرکّب مقید، زایاترین فرایند اشـتقاق در زبـان ف  
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گـردد گردانی نیز نمـی د و واژهوشد هرگز در واژگان ذخیره نمیناست که برونداد این فرای
مصـدري هسـتند کـه مفهـومِ     هـاي اسمبرونداد این نوع فرایند، ).10-2005:11واحدي (

، »خـوانی تـک «، »گرایـی اصـول «، »اندیشـی خیـر «، »گـردي بیابان«نظیر رسانند؛میعمل را 
فـوق نیـز، یـاي    هـاي در مثـال . و مـوارد بسـیار دیگـر   »گیريروگانگ«،»گذاريبمب«

مشتقی نظیر هايسازهروایناز . شودمینها به ستاك فعلی مرکب مقید ملحقمصدري ت
و نظـایر آن بـه تنهـایی در زبـان بـه کـار       » گـذاري «*، »گردي«*، »گرایی«*، »اندیشی«*

کـه  » ي«ونـد ايمقولهزیرهارچوبچبه این علت که روند و غیر دستوري هستند؛نمی
بنـابراین در ایـن مـورد نیـز،     . باید به ستاك فعلی مرکّب متصل شود، نقض شده اسـت 

ي خلـق  هاي بسـیار تا با اتکاء به آن، واژهستاك فعل مرکّب کامالً ضروري استوجود 
یک موضـوع درونـی و یـا    ) غیر فعلی(معموالً سازة اول در این نوع کلمات هم. گردد

دهـد کـه خـود پایـۀ     مـی نایی است که در پیوند با فعل، سـتاك مرکّبـی را بـه دسـت     مع
» چـین دسـت «، »زیرنوس«اي دیگر از کلمات دیگر نظیر دسته. باشدفرایندهاي اشتقاقی می

شـده  نچـه در زیـر نوشـته   یعنـی آ » زیرنویس«. داراي معناي مفعولی هستندو همانند آنها
، »پـز آب«کلمات دیگر نظیر . است» ده شده با دستچی«به معناي » چیندست«است، و 

ایـن ترکیبـات همـه بـا     . باشـند مـی نیز داراي مفهوم مفعولی » بافدست«و » دوزدست«
.)1383:9صـادقی (هسـتند نظر معنایی، مجهـول اند و ازمتعدي ساخته شدههايفعل

از ترکیـب  نی بر ستاك مفروض در این نوشـتار این کلمات بر حسب تحلیل صرفیِ مبت
ي فعلـی  هـا سـتاك اند و سپس این دست آمدهوع معنایی با ستاك حال فعل بهیک موض

اند که معنـاي مفعـولی دارد؛   هایی تبدیل شدهبا استفاده از فرایند اشتقاق صفر، به صفت
صـفت  (بـاف دسـت : ø+» بافدست«: نمایندمیرچه به لحاظ صوري، صفت فاعلیگ

سـت امـا در برخـی کلمـات     مات فوق، ستاك فعل، متعدي ابسیاري از کلدر). مفعولی
انـد،  و نیز صفاتی که از افعال مرکّب الزم برگرفته شده» تازه در گذشته«، »رسیدهتازه«نظیر 

) دیـدن دیـدن و رنـج  مصیبت(و غیره، ستاك فعل مرکّب » رنجیده«، »دیدهمصیبت«همانند 
لی صـورت صـفت مفعـو   . هسـتند لی در گذشته الزم است و همگی به معناي اتفاق عم

زم، در مفعولی افعـال ال هايصفتدر مجموع، . کندافعال الزم بر مفهوم فاعلی اشاره می
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به این دلیل که افعال الزم، فاقد مفعول مستقیم هستند و حکم صفت فاعلی آنها هستند؛
، »خوابیـدن «، »رسـیدن «افعـالی دیگـر نظیـر    . تواننـد داراي صـفت مفعـولی باشـند    نمی

افعـال الزمـی هسـتند کـه داراي     » مـردن / گذشتندر«و » خشکیدن«، »افتادن«، »شستنن«
ــی  ــولی م ــر مفع ــاختار غی ــندس ــهبرحســب . باش ــديطبق ــوین و  بن ــوي ل ــال از س افع

افعال الزم غیر مفعولی، فاقد موضوع بیرونـی هسـتند و فقـط داراي    ) ١٩٩٩(راپاپورت
ایـن افعـال   فـاعلی مشـتق از  صـفات  روایـن از . باشـند موضوع درونی زیرساختی مـی 

این تکواژ بر موضـوع بیرونـی یـک فعـل اشـاره      بپذیرند، زیرا» ـَ نده«انند تکواژ تونمی
، »خوابنـده «*، »نشـیننده «*، »رسـنده «*، »خشـکنده «*صفات فاعلی نظیر بنابراین. کندمی

ه بـه  رسـد کـ  به نظـر مـی  . )2005:6واحدي (، غیر دستوري هستند»میرنده«*، »افتنده«*
، و غیره »وابیدهختازه«، »رسیدهتازه«این افعال نظیر همین علت است که صفات مفعولی

سـاخت خـود داراي   ما در افعال غیر کنایی کـه در زیر ا. در حکم صفت فاعلی آنهاست
مثـل  ؛در ساختن صفت فاعلی دخالـت دارد » ـَ نده«یک موضوع بیرونی هستند، پسوند

رسد که به نظر می). 1382واحدي(»جهنده«و »پرنده«، »غرنده«، »خروشنده«، »دونده«
تنها داراي یـک موضـوع   زیراکنند، چندان شرکت نمیسازيواژهاین نوع افعال در امر 

بـه  . شـود بیرونی هستند و موضوع بیرونی معموالً با ستاك این نوع افعال، ترکیب نمـی 
کـه  از آن رونحـوي اسـت،   ، ترکیب موضوع بیرونی با بن فعل ناقض قواعـد کلّیطور 

پـس از حرکـت موضـوع    . گیـرد خود را از گروه فعلی مـی یرونی، نقش تتاییموضوع ب
به سمت فعل و انضـمام آن بـا فعـل،    ) معموالً فاعل(بیرونی از جایگاه زیرساختی خود 

چـون گـرة  :گیـرد مانده از این حرکت به درستی تحت حاکمیت قرار نمیبه جاي18رد
و باشـد،  بر رد خـود مـی  ) مرجع(ه عنوان یک مانع براي حاکمیت اسم بکه گروه فعلی

رسـد  که بـه نظـر مـی   ساختیبنابراین در کلمات خوش. شودنقض میاصل مقولۀ تهی 
یک ) نقش دستوري(موضوع بیرونی با فعل ترکیب شده است، بهتر است بگوییم فاعل 

نی یک فعـل لزومـاً فاعـل    ع بیروموضو. آن ترکیب شده و نه موضوع بیرونی آنفعل با
خیز، فقیرنشین، دلسوزي، دلپذیر و در بسیاري از موارد نظیر نفت. ساختی آن نیستزیر

18. trace
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بـر طبـق   . شـود موضـوع بیرونـی محسـوب نمـی    سازة اول، یک فاعل است، غیره که 
هـا،  افعـال موجـود در ایـن مثـال    ) ١٩٩٢(بندي افعال از سوي لوین و راپاپورتتقسیم

شده بـا ایـن افعـال، همگـی موضـوع      ترکیبهايسازهعولی هستند و لذا، افعال غیر مف
ـ   .شوند و نـه موضـوع بیرونـی   میدرونی فعل محسوب ر مفعـولی داراي  زیـرا فعـل غی

، کلّـی در تحلیل کلمات مرکّب فعلی بـه طـور   آنچه . موضوع بیرونی زیرساختی نیست
فراینـد ترکیـب دو سـتاك    اهمیت دارد، وجود یک ستاك مرکّب فعلی مقید است که با 

اشـتقاق و (سـازي واژهواژگانی، حاصل شده است و برونداد آن، پایۀ فرایندهاي زایاي 
ایـن  . نامیممی» ستاك ساختواژي«این برونداد را تحت عنوانروایناز . است) تصریف

هـایی  هـا یـا جملـه   اي، گـزاره سـتاکهاي گـزاره  ) 1375(و به تعبیر سامعیهاستاكنوع 
هاي د که یک عنصر فعلی یا فعل گونه، در هستۀ آنهاست و معموالً یکی از وابستههستن

خـوران و نظـایر   کن، مادرزاد، خودآگاه، شیرینیهسته درکنار آن جاي دارد، نظیر خشک
بسیار باالست و بیشـتر از هـر سـتاك دیگـري در     ايگزارهي نحويهاستاكبسامد . آن

کنند، و قواعدي که این نوع عناصر در آنها شرکت میروند فارسی به کار میسازيواژه
را هـا سـتاك که این نوع یهایهستند و پسوندسازيواژهترین قواعد و فعالاز زایاترین 
در ). 134-132: 1375سـامعی (انـد  د، نیز هرچند محـدود، امـا متنـوع   کننهمراهی می

خـاص خـود،   ايمقولهزیربچهارچوفرایندهاي اشتقاقی و تصریفی، وندها با توجه به 
هـاي  بنـابراین، اگـر ونـدي بـا توجـه بـه محـدودیت       . پیوندنـد مـی سـتاکی  / به کلمـه 

تواند به ایـن سـتاك فعلـی    خود باید به پایۀ فعلی مرکّب متصل شود، میبنديمقولهزیر
یـک  در غیر این صورت بـا دست دهد؛مرکّب مقید ملحق شود و یک کلمۀ مشتق را به

متناسـب بـا بافـت    صفر بر روي این ستاك فعلـی، مقولـۀ  دیل مقوله یا اشتقاقفرایند تب
شـود؛ هماننـد   آید و سپس وند به این ستاك پایانی، متصـل مـی  دست مینحوي وند به

بـه یـک اسـم تبـدیل شـده و      » فروشخرده«، که ابتدا ستاك فعلی »وشانفرخرده«کلمۀ 
در مجموع، وند پایانی، هسـتۀ  . استبه این ستاك مرکّب اسمی پیوسته » ان«سپس وند 

گرچه به لحاظ صـوري، تنهـا بـه بـن فعلـی در ایـن نـوع        دهد؛کل کلمه را تشکیل می
امـا  شود؛پیوندد، یعنی در ساختار واژـ واجی صرفاً، به هستۀ فعلی منضم میکلمات می
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در اینجاسـت کـه بحـث از دو    . گیـرد گسترة معنایی آن، کل کلمۀ مرکّب را در بـر مـی  
تنـاقض قـالب   «شود که تحـت عنـوان   اختار واژـ واجی و نحوي ـ معنایی مطرح می س

:شودنامیده می19»بندي

عمـل  20ايیکـدیگر و حـوزه  ازساختارـ و به عبارتی، این سـطوح جدایی این دو
بنـدي قض قـالب در واقع، دیگر ن. سازدمیرفعبندي، را کردن آنها، مسئلۀ تناقض قالب

در . کننـد مـی سـطوح، متمـایز از یکـدیگر عمـل     موضوعیت ندارد، به این دلیل که این 
گسترة پسوند یاي مصدري بـه لحـاظ معنـایی کـل کلمـۀ مرکّـب را در بـر        ) 7(ساختار

چهـارچوب گیرد و به لحاظ نحوي نیز، وجود یک ستاك از نوع پایۀ مرکّـب فعلـی،   می
این مالحظات مربوط بـه سـطوح معنـا و    . کرده استاین پسوند را ارضا بنديمقولهزیر

امـا بـه   ؛شودمجموعه این اطالعات در ساختار نحوي ـ معنایی منعکس می . نحو است 

19. bracketing paradox
20. modular

واجی-ساختار واژ ) 8(معنایی-ساختار نحوي ) 7(

کارآموزي : مثال 

NPNP

V
N N

NV°V

آموزکار
مشخصۀ
مصدري

يآموزکار
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مک بن فعلی متصـل گشـته   کتنها به ) 8(نمودار لحاظ صوري، پسوند یاي مصدري در
ز شـود و ا واجی، این وند فقـط بـه فعـل ملحـق مـی     / است؛ یعنی در سطح بیان صرفی

را ) 7(آیـد کـه اطالعـاتی متفـاوت بـا نمـودار       ، ساختار واژ واجی به وجـود مـی  رواین
در نمـودار  ) معنـایی، نحـوي  (بنابراین، فرایند اشتقاقی به لحاظ نقشی . سازدمنعکس می

افزایی ، ونـد )8(واج شناسـی، نمـودار   /صـرفی سپس در بخـش بیـان   افتد؛اتفاق می) 7(
این تمایز، دقیقاً مطابق با فرضـیۀ  . شودن فعل اعمال میمتناسب با مشخصۀ اشتقاقی بر ب

.قاموسی استجدایی در نظریۀ صرف مبتنی بر واژة
عنـوان صـورت   سـتاك بـه  ) ١٩٩۴(طبق دیدگاه آرونـف  آنکه، بر نکتۀ مهم دیگر

هر نظریۀ زبانی باید ) ١٩٨٣(قاموسی است و به اعتقاد آرونف آواییِ متعلق به یک واژة
کلمـات ممکـن بـر طبـق قواعـد      . ممکن و کلمات موجود تمایز قائل شـود بین کلمات 

اینجـا نیـز  در. شـوند شوند و کلمات موجود، در واژگـان ثبـت مـی   دستوري ساخته می
قاموسی مرکّب ممکن اسـت کـه بـر    ما، متعلق به یک واژةموردنظرستاك فعلی مرکّب 

و داراي معناي ترکیبـی اسـت   مند استقاعدهآید کهوجود ساخت کلمه بهطبق قواعد 
براي مثال، سـتاك فعلـی مقیـد    . شوندنمی، در واژگان ثبت روایناز ) 59: 1386ارکان(
متعلق است، گرچه این واژة قاموسی در » کارآموختن«به واژة قاموسی ممکن » کارآموز«

، سـازي واژهحال، این سـتاك بـه عنـوان پایـۀ فراینـدهاي      هربه. واژگان ثبت نشده است
وجود یـک پایـۀ مشـترك ـ یعنـی سـتاك       . یا بالقوه عمل کندتواند به شکل بالفعل ومی

:سازدساختواژي ـ است که فرایندهاي اشتقاقی ذیل را محقق می

)9(

v]آموزکار[

)صفت فاعلی(کارآموز 

)اسم مصدر(کارآموزي 

)قید نسبی(کارآموزانه 

)اسم جمع(کارآموزان 

 +ø

 +ø +ان

ی+ 

انھ+ 



17/..لی بررسی تحلیل عناصر ساختواژي کلمات مرکب فع

القـا کنـد و   سـازي واژهرا در امـر  21توانـد دیـدگاهی جانشـینی   تحلیل میگونهاین
ر بررســی کلمـات مرکّــب فعلــی بــر حســب  د. را افــزایش دهــدســازيواژهامکانـات  

حـوي بـین هسـتۀ فعلـی و     روابـط ن ) 5و نمودار 4بر نمودار مبتنی (هاي پیشین تحلیل
هـا،  در ایـن نمـودار  . شـود فعلی مرکّب مقید نادیده انگاشته میفعلی در ستاكسازة غیر

ک رابطـۀ  این رابطه را ی) ٢٠٠۵(واحدي. شودحاکمیت فعل بر متمم خود، منعکس نمی
هـاي  ها، به مسئلۀ محـدودیت همچنین در این نمودار. داندمیبینیپیشزایا و کامالً قابل 

به این علت که ونـدهاي مـذکور   . ايِ وندهاي مورد بررسی توجهی نشده استزیرمقوله
ایـن  . همگی باید به پایۀ فعلی مرکّب متصل گردنـد ) یاي مصدري، ان، انه، تکواژ صفر(

تحلیل کلمات مرکب فعل و بررسی ساختار آنها به صراحت نشـان داده  واقعیت باید در
عالوه بـر  . این واقعیت وجود ندارد) 5(و)4(اما در نمودارهاي ). 3همانند نمودار(شود 

اي و نیز ساختار یک فعل با بن آن فعل، اصل تراوش مشخصهاین، مسئلۀ پیوند موضوع
در واقـع،  . مودارها نادیده انگاشته شده استپایگانی درون کلمات مرکّب فعلی در این ن
22ايدقیقاً همانند کلمات مرکّـب ریشـه  )4(ساختار کلمات مرکّب فعلی بر طبق نمودار 

نیـز  ) 5(در نمـودار  . است و تفاوت بین این دو نوع کلمه مورد توجه قرار نگرفته است
سـطح و  طـۀ هـم  ۀ فعل با وند به شـکل یـک راب  رابطۀ هستۀ فعلی و متمم آن و نیز هست

کـه  را نکتۀ مهم دیگر آنکه، این دو نمودار، ایـن واقعیـت   . یکسان نشان داده شده است
ی مرکّـب مقیـد   پایۀ چندین فرایند اشتقاقی مطرح در این نوشتار، مشترکاً یک ستاك فعل

رسد که ساختار درونی ایـن نـوع کلمـات بـر طبـق      میبه نظر .کندمنعکس نمیاست 
.گردده صراحت و به درستی تبیین نمیهاي پیشین بتحلیل

نتیجه -5
:استفعلی، الگوي ساخت کلمه به شکل زیردر تحلیل کلمات مرکّب 

21. paradigmatic
22. primary compounds
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قابل ذکر است که وجود یـک تکیـۀ اولیـه بـر روي هجـاي پایـانی کلمـۀ مرکّـب         
یـک کـل   بـه عنـوان  » فعـل + اسـم  «تکیه نیز به ترکیـب  است که قاعدةآندهندةنشان

این امر، خود، دلیلی بر اثبات وجود این ستاك مرکّـب ،  .ه و یک واحد می نگردهمبست
ر حسب ستاك فعلی تحلیل کلمات مرکّب فعلی ب. باشدبه عنوان یک واحد یکپارچه می

که ساختار معنایی یک فعل و نیز ساختار نحوي آن جـدا  دهدمینشان مرکّب مقید آنها
بدین ترتیب که در سـاختارهاي معنـایی   . کندمیاز ساختار ساختواژي و واجی آن عمل 

فعـل  ) نحوي(ايزیرمقولهوب هارچو چ) موضوعیساختار(هاي معنایی و نحوي، الزمه
کـه در سـاختار سـاختواژي و یـا     در حالیشود؛ءااي باید ارضسازهوند در ترکیب با و

یـی، نیـازي   در سطح بیان صرفی، وند افزا. دو ساختار فوق ضروري نیستءواجی ارضا
تـا بـه لحـاظ    پیونددمیفعلی ايپایهوند تنها به . به اطالعات معنایی و نحوي وند ندارد

ي واژـ واجی در اتصال ونـدها بـه فعـل و نیـز     فرایندهادر این سطح، . آوایی تجلی یابد
در این نوشتار بـه یـک   موردنظرنکتۀ آخر اینکه ، ستاك . ي آوایی اهمیت دارندفرایندها

تشـکیل  فعل مرکّب موجود و یا فعل مرکّب ممکن، متعلق اسـت و قاعـدة  / یگروه فعل
همانگونه که مالحظه شد در این تحلیل، فرآیند ترکیب تکواژهاي . آن، منشأ نحوي دارد

لـذا برونـداد  . شـد بافعلی و موضوع آنها مقدم بر فرآیند اشتقاق با وندهاي مورد نظر می
سـازي واژهکـه خـود در فراینـدهاي    نی اسـت یک سـتاك واژگـا  عنوانقاعدة ترکیب به

عنوان یک واقعیت سـاختواژي در  به همین دلیل، این ستاك را به. دکنفعاالنه شرکت می
سـازي واژهگیـریم کـه بـدون فـرض آن، توجیـه برخـی از فراینـدهاي زایـاي         نظر مـی 

.نیستپذیرامکان

ستاك فعلی []ستاك فعلی مرکّب مقید[]ستاك فعل+ ستاك غیر فعلی[

کلمۀ مرکّب فعلی ]وند+ مرکّب مقید 
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