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چکیده

عنصرِ ستاکِ ساختواژی ،صورتی آوایی از یک واژه است که به عنووا

واحدی انتزاعی ،نقش عنصر پایه را در فرایندهای صرفی بر عهوده دارد و

مستقل از جنبۀ نحوی و معنایی واژه در این فرایندها عمل میکنود مسولۀۀ

اصۀی ایون مقالوه ،تحۀلول موهوود جوداییگورایِ سوتاک سواختواژی ،از

دیدگاهی نوین است که فرضِ وجود آ در توجله عدد تطابقِ یکبهیک
بلن صورت و معنای سازههای واژههای صرفشده و مشتق ضروری است

نبودِ رابطهای ثابت و یکبهیک بلن صورت و معنای عناصر سواختواژی

موجووود در واژههووای غلربسوول  ،یکووی از واقعلووتهووای زبووانی اس وت کووه

انگارههای صرفی تکواژبنلاد را در شماری از تحۀللهای صرفی بوهچوالش

طۀبلده است چرا که انگارههای صرفی تکواژبنلاد نگاهِ تسۀسۀی به صورف

دارند در مقابل ،رویکردهای واژهبنلاد به صورف ،نگواهی جوداییگورا بوه

رابطۀ بلن صورتِ واژه و ابعادِ نحوی و معنوایی آ را اتخوا کوردهانود از
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منظر فرضلۀ جداییگرا که مهمترین جنبۀ صرف واژهبنلاد است ،بوازنمو ِ
صرفیِ فرایندهای صورفی ،متموایز از جنبوۀ نحووی و معنوایی آ هوا اسوت

یافتههای این پژوهش نشا میدهد کوه صوورتهوایی از یوک واژه ،طوی

فرایندهای صرفی ،مقولۀ نحوی و معنای مشخصی ندارند ،در واژگا ثبت

نمیشوند و صورت آزاد هم نلستند ،اموا وجوود آ هوا الزاموی اسوت ایون

صووورت آوایووی ،سووتاک سوواختواژی (سوواخت صوورفیِ مح و ) ناملووده

میشود کوه جداسوازی آ از سوط نحوو و معنوای واژه ،در یوک فراینود
صرفی می تواند مسلۀۀ عددِ تقار ساختواژی ،مانند وجوودِ یوک سوتاکِ

مشترک در چند فرایند صرفی ،یا چند ستاک برای یوک واژه قاموسوی را

نشا دهد همچنلن قادر است اشتقاق بدو وندافزایی صوری را بوه شولوة

دقلقتری از رویکرد صرفِ تکواژبنلاد ،تبللن نماید

واژههای کلیدی :ستاک ساختواژی ،واژه ،فرضولۀ جودایی ،سواختِ
صرفیِ مح

 ،صرفِ واژهبنلاد

 .1مقدمه
مطالعۀ فرایندهای صرفی زبا ها ،واقعلتهای قابلِ تأمۀی را در پلوند با سواختار واژه آشوکار

میسازد چرا که نشا میدهد نظاد صرف یک زبا  ،با وجودِ قاعدهمندیهوایش ،نمایوانگر

بیقاعدگیها است که میتوا بسلاری از آ ها را از نظر آوایی یا تاریخی توجلوه کورد بور

این مبنا ،فرایندهای صرفی نلازمند تأمل و بررسیِ دقلقتری هستند مسلۀۀ اصوۀی ایون مقالوه،

تحۀللِ موهود ستاک ساختواژی 1به عنوا یک ساختِ صرفی جداییگرا 2در جایگاه پایوۀ

فرایندهای صرفی اسوت چورا کوه تحۀلول سوتاک در چوارچو نظوریِ صورفِ واژهبنلواد،3

صورتی دیگر از واژه 4به عنوا واحدی انتزاعی است و اهملت آ در این است که فوار از
اطالعات نحوی و معنایی اش در فرایندهای واژهسازی و تصریف نقش دارند
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موهود ستاک از منظر صرف واژهبنلاد که آرونوف 1آ را در سوال  1994و پولشتور در

انگارة صرف کۀمهبنلاد ( )Aronoff, 1976مطرح کرد ،موهوومی صورفاس سواختواژی و بوه

بلا دقلقتر ،واژ -واجی 2است که نقشِ قابلِ توجهی در فرایندهای صرفی از جمۀوه اشوتقاق
و تصریف بر عهده دارد با فرضِ وجودِ چنلن عنصری ساختواژی با موهومی جوداییگورا

در نظوادِ صورفیِ یوک زبوا  ،بایود دیود کوه تووا چوه ملوزا مویتووا برخوی پلچلودگیهووای

ساختواژی را توجله کرد دادههای موورد بررسوی در مقالوۀ حاضور ،مشوتمل بور واژههوای

صرفشده و مشتق فارسی و همچنلن نمونههایی از زبا انگۀلسی است که ستاک (صوورت
آوایی) آ ها به صورت مجزا از جنبههای نحوی و معناییِ فرایندهای صرفیِ آ هوا ،بررسوی

میشوند بر این مبنا ،مطالعۀ ستاک ساختواژی در قالب فرضلۀ جدایی 3به شوکۀی خوا ،

نگاهی جدیود بوه یوک موضووف صورفی اسوت کوه در دو دهوۀ اخلور در صورف زایشوی در

انگارههای صرفی واژهبنلاد مطرح گردیدهاست مبانی نظریات صورف کۀموهبنلواد 4و سوس

صرف واژهبنلاد 5در اواخر قر بلستم از سووی متلووز (]،)Matthews, 1972, 1974 [1991

آرونف ( ،)Aronoff, 1994, 1976آندرسو ( )Anderson, 1992و بِورد ()Beard, 1995

معرفی گردید در این نوف انگارههوای صورفی ،کۀموه و یوا واژة قاموسوی ،مبنوای تجزیوه و

تحۀللهای صرفی در نظر گرفتوه مویشوود و واژههوای جدیود ،از طریوق اعموال فراینودهای
واژهسازی بر واژهها و یا ستاکهای موجود و ممکنِ آ ها مشتق مویشووند در ایون راسوتا،
برخووی زبووا شناسووا  ،اصووطالح سووتاک را در حوووزة تصووریف بووه کووار موویبرنوود؛ اسووتام

( )Stump, 2001, p. 33ستاک را واژة تخصصی تعریف کردهاست که ونودهای تصوریوی

میتوانند به صورت بالقوه به آ بسلوندند در تعریوف بووی ( )Booij, 2005, p. 28سوتاک

یک واژه ،آ واژة بدو وندهای تصریویاش اسوت و سوتاک و نوه صوورت واژة کامول را

پایۀ واژهسازی در نظر گرفتهاست در حالی که آرونوف ( )Aronoff, 1994سوتاک را هوم

در حوزة تصریف و هم در اشتقاق به کار میبرد در این مقالوه ،سوتاک در موهوود آرونووی

مورد بررسی قرار میگلرد
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موهود ستاک در بررسیهای زبا شناختی متلووز ( )Matthews, 1972اهملوت بسولاری

داشتهاست و ستاک به عنوا پایۀ فرایند تصریف در صلغگا فعل در نظر گرفته شده اسوت

به باور وی ،اعضای صلغگا فعۀی بر مبنای یک ریشۀ مشترک ساخته نمیشوند ،بۀکوه هور

عضوی از این صلغگا بر پایۀ عضوی دیگر (که ستاک محسو میشود) شکل مویگلورد

برای نمونه ،در زبا التلن ،صورت فعۀی وجه وصوی آینده 1از صورت فعۀی وجوه وصووی

کامل - 2که در این مورد ،ستاک محسو میشود ،اشتقاق مییابود بوا ایون توصولف ،ایون
پرسش مطرح میگردد که آیا وجه وصووی آینوده (جودای از صووت آوایوی) ،مشخصّواتِ
معناییِ و نحوی وجه وصوی کامل را هم در این اشوتقاق بوه دسوت مویآورد یوا نوه در ایون

راستا ،به باور متلوز ( )Matthews, 1972وجه وصوی آینده صرفاس بر مبنوای صوورت آوایوی
(تظاهر صوری) وجوه وصووی کامول سواخته شوده اسوت و نوه بور مبنوای معنوا و یوا نحو ِو آ

( )Aronoff, 1994, p. 31 & 33به باور آرونوف ( )Aronoff, 1994نلازی نلست تا وجوه

وصوی آینده وابسته به وجه وصوی کامل باشد ،بۀکه در عوض ،هر دو وجه وصوی مذکور،

بر مبنای ستاک مشترکی ساخته میشوند که معنای آ اهملت ندارد به ایون دللول کوه اگور
ستاک فعۀی التلن ،فق صورت آوایی محسو شود ،دیگر ،ارزش معنایی ندارد هر چند،

دللۀی وجود ندارد تا بسذیریم وجه وصوی آینده از وجه وصووی کامول اشوتقاق یافتوه اسوت

همچنلن بدو اینکه شاهدی وجود داشته باشد که یک صورت را پایۀ صوورتهوای دیگور

فرض کند ،نمیتوا ادعا کرد بسلاری از فرایندهای ساختواژی ،تصوریوی و اشوتقاقی ،بور
روی یک ستاک مشترک اِعمال میشوند اما مسلۀه این است که چگونه میتوا ستاکی را

بدو ا رزش معنایی ،در یک نظریوه صورفی توجلوه کورد ایون مسولۀه در چوارچو فرضولۀ

جدایی ،قابلِ توجله است چرا کوه بازنمودهوای معنوایی و نحووی متموایز از صوورت آوایوی

عمل میکنند بنابراین ،موهود ستاک از این دیدگاه ،به عنوا یک صورت آوایی ،موهومی

طبلعی است موهود ستاکِ فعۀوی ،در صولغگا سواختواژی 3یوک فعول دارای جایگواه یوا
سۀولی انحصاری است که به عنوا صورتی آوایی ،میتواند پایۀ فرایندهای شوکلدهوی بوه
واژة قاموسی باشد هرچند ،این برداشت از موهود ستاک ،انتزاعوی اسوت بوه ایون معنوا کوه
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ستاک به عنوا یک الگوی انتزاعی در نظاد صرفی زبا معرفی میشود اما آ چوه بوه ایون

الگوی انتزاعی ،فعۀلّت میبخشد ،صوورت آوایوی ریشوۀ واژگوانی فعول اسوت کوه سوتاک

1

ناملده میشود این موهود از ستاک هما صورت آوایی ریشۀ فعۀوی اسوت کوه ونود بوه آ

میپلوندد و یا قواعد بازنمودی 2غلروندی (مانند تغللرات آوایی درو سوتاک بورای تجۀوی

داد به یک مقولۀ تصریوی همانند تبدیل« »takeبه صوورت گذشوتۀ « )»tookبور آ اِعموال
میگردد (هما  29 ،34 ،و)40-39

ستاکها ،از یک سوو هماننود مشخصوههوای تصوریوی اسوت بوه ایون دللول کوه قواعود

بووازنمودی ،صووورت خاصوی از یووک فعوول را مو الس بووه عنوووا سووتاک حووال ،تحقووق آوایووی

میبخشند [یعنی همانند وندها که در سط بازنمو صرفی ،تظاهر مییابند] از سویی دیگر،
برخالف مشخصات واژی -نحوی( 3تصریوی) مستقلماس جنبۀ نحوی و یا معنایی یوک واژه را

بازگو نمیکنند بۀکه ،آ ها ساختهای صرفی محو

 4هسوتند کوه جزیوی از نظواد صورفی

انتزاعووی و قووراردادی یووک زبووا اسووت ( )Aronoff, 1994, p. 57-58ایوون رویکوورد

جداییگرایانه به موهود ستاک به عنوا پایۀ فرایندهای واژهسازی و تصوریوی بورای تحۀلول
نظاد صرفی زبا های تصریوی بسلار کارآمد است به این دللل که یک واژة قاموسوی ماننود

فعل و اسم باید دارای صورتهای آوایی یا هما ستاکهای متنوعی باشند تا بر پایوۀ آ هوا

و در حالتهای مختۀف فعۀی و اسمی صلغگا های مختۀف آ واژه را شکل دهند بوا ایون
اوصاف ،به دنبال بررسی آ هستلم که این رویکرد به سوتاک توا چوه حود در صورف زبوا

فارسی که اکنو در ردة زبا های تصریوی نلسوت ،کارآمود اسوت در واقو  ،بررسویهوای

تاریخی نشا میدهد که نظاد تصریوی فعل و اسم در فارسی درگذر زما از بلن رفتوه و یوا

به بلانی دقلقتر ،ساده شدهاسوت ( )Bagheri, 1994, p. 13 & 183هرچنود ،مطالعوۀ دقلوق

این گونه تحوالت زبوانی مویتوانود در تحۀلولهوای صورفی رهگشوا باشود و بوه بواور قطوره

( ،)Qhatreh, 2007بررسوی فراینودها و نشوانههوای تصوریویِ بوهجامانوده در فارسوی اموروز
میتواند در روشن کرد بخشهایی از نقاط تلرة صرفِ این زبا مؤثر باشد در بخشهوای
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پسلن ،چارچو نظری مقاله و مواهلم اصۀی آ ارایه میشود سس

چند گروه از دادههوای

فارسی و انگۀلسی تحۀلل میگردند و در پایا نتلجهگلری آورده میشود

 .2چارچوب نظری :صرف واژهبنیاد
اساس نظریه صرف واژهبنلاد بر موهود واژه استوار اسوت آرونوف ( )Aronoff, 1994واژه

و یا ستاکِ آ  ،که صورتی آوایی واژه است ،را پایۀ قواعد واژهسوازی مویدانود در واقو ،

وی نظریۀ خود را که مبتنی بر کۀمهبنلاد بود ِ قواعد واژهسازی است ،اصالح مویکنود و در

این مقط معتقد است که فرایندهای واژهسازی بر واژه اعمال میشوند و ستاک ،صورتی از

آ واژة قاموسی انتزاعی است بر این مبنا ،پایۀ یک قاعده لزوماس یک واژه یا صوورتِ آزاد

1

نلست ( ،)Aronoff, 1994, p. 7بۀکه میتواند یک صورتِ وابسته باشد که متعۀوق بوه یوک
واژه اسووت مووواهلم «واژه» و «سووتاک» در نظریووۀ مووورد اشوواره از اهملووت نظووری خاصووی

برخوردارند ،به ویژه در واژهسازی و تصریف نقش محوری بر عهده دارند بوه طوور کۀوی،

نظریۀ صرف واژهبنلاد مبتنی بر دو فرض غلرِ ساختگرا 2است :الف) تکواژ ،واحود بنلوادین
زبا نلست

) صرف و نحو ،یکی و هماننود نلسوتند صورف ،در ایون نظریوه ،بوه موضووف

تسۀسلِ تکواژها نمیپوردازد ،بۀکوه رویکورد «واحود و پوردازش» را در تحۀلولهوای صورفی

برمیگزیند صرف ،فرایند پلچلدهای است که به واسطۀ آ  ،بازنمودهای واژی -نحووی بوه
لحاظ واژ -واجی تظاهر صوری مییابند به بلا روشنتر ،در نحو و واژگا  ،مشخصوههوای

اشتقاقی مانند [ +اسم مصدر /عمل]+ [ ،صوت فاعۀی] وموارد مشابه ،مشخصههای تصوریوی
همانند [  +اول شخص] +[ ،گذشته] و موارد مشابه آ بوه ریشوۀ کۀموه اضوافه مویگردنود و

سس

با ورود این بازنمودها به سط صرف و یا بازنمو صرفی ،3مطوابق بوا شورای آوایوی

تظاهر صوری مییابند آرونف ( )Aronoff, 1994, p. 16تصوریف و اشوتقاق را بوه سوط

صرف و به موهود بازنمو صرفی محدود میسوازد و فراینود ترکلوب را فراینودی واژهسواز

1

در نظریۀ صرفی آرونف ( )Aronoff, 1994واژه ،نشانه ای انتزاعوی اسوت کوه دارای نحوو ،معنوا و صوورت آوایوی

است و این صورت آوایی میتواند آزاد یا وابسته باشد

2

unstructuralist
3
morphological spell out
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میداند که با نحو درونی واژه ارتباط دارد بر این اسواس ،از دیودگاه وی صورف ،صوورتِ

بدو معنا و به تعبلری ،صرف  ،مستقل 1است

در این انگاره صرفی ،واژه یک ساخت نظری 2محسو میشود کوه تقریبواس بوا یکوی از

مواهلم عاد اصطالح «کۀمه» مطابقت دارد واژه نشانهای انتزاعوی 3اسوت کوه دارای صوورت

آوایی ،نحو و معنا است واژه ،به هلچ بافت نحوی وابسته نلست و مشخصۀ 4نحوی /معنوایی

ندارد ،اما در ات خود ،دربردارندة اطالعات کافی بورای تحقوق داد بوه ایون مشخصوههوا

است در واق  ،واژه عضوی (موجود یا ممکن) از مقولههای اصوۀی واژگوانی اسوت کوه در

مجمووف هوم صوورت دارد و هوم معنوا ( )Aronoff, 1994, p. 9-11البتوه ،موهووود واژه،
موهومی جداییگرا به شومار مویرود بوه ایون دللول کوه سوط صوورت آوایوی ،مسوتقل از

سط های معنا و نحو بوده و به عنوا سط صرفی در واژهسازی عمل میکند سواختار واژه
به صورت زیر است (:)Beard, 1995, p. 47

شکل  :1ساختار واژه در نظریۀ صرف واژهبنلاد

هما طور که اشاره شد ،یک واژه از سه بُعد معنایی ،نحوی و آوایی تشکلل شودهاسوت

بیتردید ،نخستلن جنبۀ موردِ بررسیِ هر واژه ،صورت آوایی آ است ،به این دللل کوه ایون

صورت ،علنیتر و مۀموستر از بعدهای دیگر است نقش صرف در نظریۀ صرف واژهبنلاد،

ایجاد ارتباط 5بلن مقولههای دستوری و جوهر واجی [تظاهر آوایی] آ ها اسوت صورف بوا
صورتها سروکار دارد ،اما نحو با مقولهها و ساختهای دستوری پلوند مویخوورد (هموا ،

 )13در تعریوی دیگر ،آرونف و فودموا ( )Aronoff & Fudeman, 2005, p. 42واژه را
1

morphology by itself
theoretical construct
3
abstract sign
4
unspecified
5
mediation
2
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واحدی واژگانی دانستهاند که دارای یک صورت آوایی معلن و یک معنوای مشوخص (در
موهود سوسوری) است که تظاهر آ در بافتهای نحوی متواوت اسوت بورای نمونوه ،واژة

قاموسی « »DOGدر عبارات « »one dogو « »two dogsدارای صورتهوای متوواوت «»dog
و « »dogsاست این صورتهای متواوت ،واژههای دستوری 1ناملده مویشووند کوه اعضوای
صلغگا ِ یوک واژه ،محسوو

مویشووند ( )Aronoff, 1994, p. 11آرونوف ( Aronoff,

 )1994نشانۀ سوسووری را بورای واژه و نوه تکوواژ بوه کوار مویبورد و واژه را دارای موهوود
صلغگانی میداند

موهود کۀلدی صرف در نظریۀ آرونف ( ،)Aronoff, 1994تحتِ تأثلرِ بۀومولۀد ،وجوود

رابطۀ قراردادی بلن دال 2و مودلو ِل 3صوورتهوای مقلود اسوت کوه آ را عمۀلوات واجوی

4

مینامد زویلکی ( )Zwicky, 1986از آ  ،بوا عنووا بوازنمود صورفی 5یواد مویکنود و بِورد

( ،)Beard, 1995آ را بخش بازنمو صرفی مینامود (هموا  )13 ،از ایون رو ،در نوشوتار

حاضوور ،منظووور از صوورف ،بووازنمو صوورفی اسووت کووه همووا تظوواهر صووورتهووای آوایویِ
مشخصههای اشتقاقی و تصریوی (به شکل وند و دیگر تغللورات آوایوی) اسوت و نوه موهوود
سنتی آ که شامل اشتقاق ،ترکلب و تصریف میشوود بوه بلوا دیگور ،در سوط بوازنمو

صرفی ،جنبوههوای آوایوی مشخصوههوا اهملوت دارد و نوه جنبوههوای معنوایی یوا نحووی آ

جنبههای معنایی و نحوی این مشخصهها در سط های قبل از بخش بوازنمو صورفی (یعنوی
معنا و بخش پایه که نحو و واژگا را بر میگلرد) توسلر میشووند در ایون رویکورد ،هولچ

رابطۀ مستقلمی بلن آ جنبه از صرف که در ارتباط با آواها است و جنبههایی کوه بوا نحوو و

معناشناسی در ارتباط است ،وجود ندارد در واق  ،صرف در رویکرد آرونوف ( Aronoff,

 ،)1994صورتِ بدو ِ معنا است بر این اساس ،پایۀ یک فرایند واژهسازی ،بایود یوک واژه
باشود و سووتاک ،صووورتی از آ واژه اسوت ( )Aronoff, 1994, p. 7بنووابراین ،گوواه ایوون

صورت ،آزاد و گاهی وابسته است از دیدگاه آرونف ( ،)Aronoff, 1994صورف مربووط

به عناصر وابسته /وند و یا دیگر تغللرات آوایی است که به واژهها شوکل مویدهود (هموا )

1

grammatical word
signifier
3
signified
4
phonological operation
5
morphological realization
2
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بنابراین ،آ چه در این دیدگاه ،صَرفی است ،هما جنبۀ آوایوی صوورتهوای مقلود (ماننود

ستاکهای یک واژه ،وندها ،تغللرات واکهای سوتاک هوا ،دوگوا سوازی 1و مووارد مشوابه)

است که بلشتر تحتِ تأثلر واجشناسی است

در مجموف ،موهود صرف در صرفِ واژهبنلاد موهومی واژ -واجوی اسوت کوه بوا موهوود

سنتی آ تواوت دارد در این رویکرد ،بلا صوری فرایندهای واژهسازی در سط بوازنمو

صوورفی خووارج از واژگووا و نحووو صووورت موویگلوورد بووه شوولوهای کووه در واژگووا و نحووو،

مشخصههای اشتقاقی و واژی -نحوی الزد برای اشوتقاق ،ترکلوب و تصوریف و فراینودهای
صرفی دیگر به ستاک به عنوا پایۀ فرایند اضافه میشود و سس

در سط بوازنمو صورفی

(یا هما صرف) تظاهر صوری پلدا میکنند؛ به بلا روشنتر ،صورت آوایی متناسب با این

مشخصهها تعللن میگردند مجزا بود این سط ها ،مبنای اصوۀی فرضولۀ جودایی اسوت در

حووالی کووه در صوورف تکواژبنلوواد ،جوودا بووود جنبووههووای گونوواگو فراینوودهای صوورفی در
سط های موردِ اشاره مطرح نمیشود بر این مبنا ،بوا چوالش ِ نبوود رابطوه یوکبوهیوک بولن
صورت و معنا در فرایندهای صرفی روبهرو است

 .1 .2فرضیۀجدایی
فرضلۀ جدایی مهمترین اصل نظریه صرف واژهبنلاد و گونههای آ است کوه بور مبنوای آ ،
موهود واژة قاموسی سه سط مجزایِ معنا ،نحو و آوا را در بر میگلورد بوه همولن دللول در

بحث واژهسازی ،عمۀلات وندافزایی صووری ،مسوتقل از فراینود اشوتقاق عمول مویکنود در

حقلقت ،شرای وندافزایی و یا تعللن صورت واژ-واجی کۀمههای مشتق ،اساساس متوواوت از
شرای اشتقاق ،ترکلب و اصول حاکم بر با همآیی سازههای واژههوای پلچلوده اسوت ایون

جدایی ،میتواند مسلۀۀ عددِ تقار ِ صرفی 2را یعنی اشتقاق بدو ِ وندافزایی صوری (اشوتقاق

صور) را توجله کند همچنلن ،وجود عناصری که فاقدِ نقش اشتقاقی هسوتند (ماننود عناصور

« »-atو «»-alکه درکۀمۀ « »dramaticalنقشی ندارند اما در سط بازنمو صرفی نموود پلودا
میکنند) را موجه میسازد ( )Beard, 1995, p. 43-44این بدا معنا است که عمۀلات بلا

صوورفی در ایوون نظریووه ،خووارج از واژگووا و نحووو صووورت موویگلورد در واژگووا و نحووو،
reduplication
morphological asymmetry

1
2
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مشخصههای اشتقاقی و نلز واژی -نحویِ الزد برای اشتقاق و تصریف بوه یوک واژه اضوافه

میشود و سس

در سط صرف یا بازنمو صرفی تظواهر صووری پلودا مویکننود؛ بوه بلوا

دیگر ،صورت آوایی متناسب با این مشخصهها تعللن میگردند برای نمونه ،وند « »-tionیوا
« »-mentبه پایۀ افعال خاصی در انگۀلسی میپلوندند تا مشخصه اشتقاقی ( +اسم عمل) را از
نظر آوایی محقق سازند

 .2.2مفهوم ستاک ساختواژی
در نظریۀ صرفی واژهبنلاد ،ستاک ،پایۀ یک فرایند واژهسازی است که ایون پایوه بایود یوک

واژه باشد و ستاک ،صورتی (آوایی) از آ واژه اسوت هماننود واژة قاموسوی «»nominate

که ستاک وابسته آ «( »nominکه خود یک واژة آزاد نلست) به عنوا پایه در قاعودة زیور

به کار میرود:

lexeme
)stem (sound form
derived word

WFR

1. nominate
nomin
nomin+ ee

باید توجه نمود ،این که « »nomineeاز واژة « »nominateمشتق شده باشد ،امکوا پوذیر

است چرا که ،نخست از طریق فرایند ترخلم ،ونود « »-ateحوذف مویگوردد و سوس

ونود

« »-eeبه آ اضافه میشود که بورو دادِ حاصول از ایون فرینودها « »nomineeاسوت اموا در
چووارچو صوورف واژهبنلوواد ،ایوون کۀمووه از سووتاک وابسووته «– »nominکووه متعۀووق بووه واژة

« »nominateاست ،مشتق شده ،نوه اینکوه از واژة « »nominateاز طریوق فراینود تورخلم 1بوه

دست آمده باشد ( )Aronoff, 1994, p. 7بنابراین ،ستاک از این دیدگاه ،مربووط بوه بُعود

آوایی یک واژه است بر این مبنا ،میتواند مطابق با شرای واژ -واجی عناصر ساختواژی

موجود در یک فرایند صرفی مانند ریشۀ کۀمه ،وندها و موارد مشابه به صورتهای مختۀف

ظواهر شووود از ایوون رو ،تنوووف صوووری سووتاک ،اموری کووامالس طبلعووی اسووت ،فوار از آنکووه

صورتهای متعۀق به یوک واژه ،یوک کۀموه موجوودِ معنوادار در واژگوا باشوند یوا اینکوه

صورتهایی بدو معنا و ناموجود در واژگوا باشوند بنوابراین ،بُعود آوایوی یوک واژه هوم

میتواند یک صورت آزاد باشد و هم صورت وابسته باشد و هر دو صورت آ  ،ستاکهای
truncation

1
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ساختواژی آ واژة قاموسی محسو میشوند در واق  ،یک واژة قاموسی قابۀلتِ کوافی،
برای وقوف صورتهای متواوت ستاک در بافتهای آوایی متواوت را دارد

بنابراین ستاک در نگرش آرونف ( )Aronoff, 1994به صورف ،یوک صوورت آوایوی

فعال در فرایندهای واژهسازی اسوت کوه فوار از معنوا و نحوو مویتوانود در سوط بوازنمو ِ

صرفی ،نقش خود را به انجاد رسواند همچنولن ،سوتاک عنصوری واژ-واجوی اسوت کوه در

واژگا هم فهرست نمیشود ،بۀکه متعۀق به سط بازنمو صورفی اسوت بوه بلوا سوادهتور،

آرونف ( )Aronoff, 1994, p. 44مینویسد ستاک ،یک صورت آوایی است که بر مبنای
آ  ،صورت دیگری سواخته مویشوود موهوود سوتاک از دیودگاه وی ،موهوومی خوا

در

صرف یک زبا است بر این اساس ،از دیدگاه او ،ستاکها ،ساختهای محضی بوه شومار

میروند که ساخت صرفی مح

ناملده شده و به سط ِ صرفی مح

 1تعۀق دارند بوه ایون

دللل که ستاکها فق صورت آواییِ واژههایِ قاموسی هستند و نوه واحودهای معنوایی؛ در
نتلجه ،مستقلماس در معنای واژه دخالت ندارند (هموا  )57 ،ایون سوتاک سواختواژی ،یوک
ساخت صرفی مح

است و متعۀق به یک واژه اسوت کوه امکوا وقووف آ در فراینودهای

صرفی است و نقش دیگری در دستور زبا ندارد بر این مبنا ،نلازی نلسوت توا وجوود آ را

در سط نحو ومعنا توجله کرد ،بۀکه فق در سط بازنمو صرفی قرار میگلرند

 .1 .2 .2ستاک فعلی
از آ جاکه اک ر دادههای موردِ بررسی در این مقاله ،بر پایۀ فعل شکل گرفتهاند ،بوه بررسوی

کوتاه ستاک فعۀی در زبا فارسی و انگۀلسی خواهلم پرداخوت واژة فعول در زبوا فارسوی
دارای دو ستاک است :ستاک حال (بن مضارف) و ستاک گذشته (بن ماضی) که هور دو بوه

عنوا دو صورت آوایی ،به یک واژة فعل تعۀق دارند:
verb lexeme
present stem

past stem

شکل  :2ستاک فعۀی در نظریۀ صرف واژهبنلاد
morphomic level

1
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در واق  ،هر ستاک یک سۀول ،در صلغگا ساختواژی یوک فعول قاموسوی محسوو

میشود ( )Aronoff, 1994, p. 29آرونف ( )Aronoff, 1994, p. 44بور ایون بواور اسوت

یک واژه میتواند بلش از یک ستاک داشته باشد و این ستاکها الزام سا قراردادی 1نلسوتند و
ممکن است در واژگا  2ثبت نشوند به هملن دللل است که در ستاک ،آ رابطۀ قوراردادی

که بلن صورت و معنای یک نشانه وجود دارد ،مطرح نلسوت در ایون ملوا  ،فقو صوورت
آوایی است که در سط صرفی اهملت دارد تا وندها بوه آ بسلوندنود و یوا تغللورات آوایوی

ناشی از فرایندهای صرفی بر آ اعمال شوند در این راستا ،آرونف و فودما (& Aronoff

 )Fudeman, 2005, p. 242ستاک را بخشی از واژه محسو کوردهانود کوه ونودها بوه آ
میپلوندند استام

( )Stump, 2001, p. 33نلز معتقود اسوت هور واژة قاموسوی فقو یوک

ریشه 3دارد اما ممکن است چنودین سوتاک متوواوت داشوته باشود بورای نمونوه ،در فارسوی
صورتهای «آموز – آموخ/آموخت»« ،بلن -دیود» و «رو -رف /رفوت» سوتاکهوای افعوال

«آموختن ،دید و رفتن» هستند ،بدو در نظر گرفتن اینکه صورتهوای «آموخوت ،دیود و

رفت» نلز به عنوا صورت سود شوخص موورد گذشوته در بافوت نحووی متناسوب محسوو

موویشوووند در حقلقووت ،منظووور از سووتاک فعۀووی در ایوونجووا ،صووورتی آوایووی اسووت کووه

مشخصههای تصوریوی آ در سوط بوازنمو صورفی موورد توجوه نلسوت چورا کوه همولن

صورتهای گذشته در ساختار زما آینده هوم بوه شوکل «خواهودآموخت ،خواهود دیود و

خواهد رفت» و یا در واژههای مشتقِ «دیدار و رفتار» به کار میروند ،بدو ایون کوه موهوود
گذشته داشته باشند

در زبا انگۀلسی برخالف زبا فارسی ،واژة فعل دارای یک ستاک حوال اسوت کوه در

فرایندهای اشتقاقی و تصریوی ،به عنوا پایۀ کۀمه عمول مویکنود و صوورت فعۀوی گذشوته
نمیتواند نقش ستاک را در فرایندهای واژهسازی بر عهده گلرد بنابراین ،اشتقاق واژههوای

جدید بر مبنای صورت فعۀی گذشته صورت نمیگلرد و تصریف مجددی نلز بور روی ایون
صورت اعمال نمیشود:

*formedation
*formeding

2. *formed + ation
*formed + ing
1

arbitrary
lexicon
3
root
2
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در حالی که با توجه به حضوور دو نووف سوتاک فعۀوی در زبوا فارسوی کوه در اشوتقاق،

ترکلب و تصریف نقش دارند ،میتوا آ ها را تکواژگونههایی از یوک فعول واژگوانی بوه

شمار آورد در این ملا  ،وندها به این صورتها متصل میشوند و یا قواعود بوازنمودی غلورِ
وندی مانند تغللرات آوایی درو ِ ستاک بورای تجۀوی داد بوه یوک مقولوۀ تصوریوی و نلوز

اشتقاق بر آ ها اعمال میگردند و صورت روساختی برو دادهای حاصل از فرایندها را بوه

دست میدهند الزد به کر است که ویژگی های واژی -نحوی در بخش واژگا و نحو به
واژههای قاموسی میپلوندند و سس

در بخش بازنمو صرفی صورت آوایی متناسب آ ها

انتخا و مشخص میشوند در این سط  ،مسایل معنایی و نحوی ستاک و ونودها و قواعود

نمودی غلرِ وندی اهملت ندارند ایون رویکورد صورفی بوه سوتاک سواختواژی بسولاری از

مواردی را توجله میکند که در آ ها بلن صورتهای ساختواژی و معانی دستوری رابطوۀ

یکبهیک وجود ندارد این عددِ انطباق یکبهیک بلن یک صوورت سواختواژی و نقوش

دستوری آ را که در شومار زیوادی از واژههوا در زبوا فارسوی و همچنولن زبوا انگۀلسوی
مشاهده میشود ،میتوا با فرض وجوود سوط صورفی محو
صورتی دارای نقش صرفی مح

توجله کرد

و وجوود سوتاک بوه عنووا

عنصر ستاک برمبنای موهود اشارهشده ،فار از معنا و نحو مویتوانود در چنودین فراینود

صرفی شرکت کند بنابراین ،جدایی صورت آوایی یک ستاک فعۀوی از نقوش دسوتوری و
معنای آ طبق فرضلۀ جدایی قابلِ توجلوه اسوت چورا کوه بور طبوق ایون فرضوله ونودافزایی
صوری مستقل از عمۀلات اشتقاق و ترکلب اسوت در واقو  ،شورای ونودافزایی و یوا تعلولن

صورت واژ -واجی واژههای مشتق و صرفشده ،اساساس متواوت از شرای اشتقاق ،ترکلوب،

قواعد و اصول حاکم بر هومنشولنی سوازههوای واژههوای پلچلوده (مشوتق و مرکوب) اسوت

همچنلن چارچو زیرمقولهای پایهها و ونودهای موجوود در ایون واژههوا و شورای نحووی

تصریف در واژههای دستوری متواوت است ()Beard, 1995, p. 43-44
 .3تحلیل دادهها

 .1 .3دادههای تصریفی
در زبووا فارسووی و انگۀلسووی واژههووای بسوولاری وجووود دارنوود کووه در آ هووا ،یووک سووتاک

ساختواژی پایۀ چندین واژة صرفشده یا مشتق است برای نمونه ،سوتاک فعۀوی «خوورد»
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در کۀمههای «خووردنی ،خوورده» و گوروه فعۀوی «خوواهم خوورد» بوه عنووا سوتاک عمول

میکند ،بدو در نظر گرفتن این مسلۀه که پایۀ یک صورت تصریوی است یا یک صوورت

اشتقاقی در این سط  ،یک صورت آوایی میتواند در چند فراینود صورفی فوار از معنوا و

جنبۀ نحویاش عمل کند در صورت تصریوی «خواهم خورد» که به لحاظ معنای دسوتوری

داللت بر آینده مینماید« ،خوورد» را دیگور یوک فعول مربووط بوه زموا گذشوته دسوتوری
محسو نمیکنلم ،بۀکه یک صورت آوایی است که در تصریف فعل آینده در فارسوی بوه

کار میرود در این راستا ،دیگر نلازمند به توجله این مسلۀه نلسوتلم کوه چورا یوک صوورت
فعۀی گذشته در ساختار فعل آیندة فارسی به کار رفتهاست نمونههای زیر ،استقالل سوتاک

ساختواژیِ یک فعل از بافت نحویاش نشا داده شده است:
 3الف) شاید فردا به دانشگاه آمدند (آینده)
) دیروز به مدرسه آمدند (گذشته)

ج) ای کاش میآمدند (التزامی)

د) فرار کنلد که آمدند (حال استمراری) ()run away as they are coming
()Bateni, 1994, p. 145

در جمۀههوای بواال ،سوتاک گذشوتۀ «آمود» در تصوریف چهوار فعول بوا چهوار مشخصوۀ

تصریوی /واژی-نحوی شرکت کردهاست که دللۀی بر وجود رابطۀ یوکبوهچنودِ بولنِ یوک

ستاک ساختواژی و چند مشخصۀ فوق اسوت بوه بلوا دیگور ،هموا طووری کوه آرونوف

( )Aronoff, 1994, p. 25اشاره میکند چند مشخصۀ تصریوی به یوک تواب ِ سواختواژی

1

نگاشت میگردند 2بر این مبنا ،عوددِ انطبواق صووری و نقشوی ایون مووارد بور طبوق فرضولۀ

جدایی کامالس ممکن است و ادعای تمایز ستاک سواختواژی از معنوا و نقوشهوای دسوتوری
مربوطهاش تأیلد میشود:

شکل  :3عدد انطباق صوری و نقشی در نظریۀ صرف واژهبنلاد
morphological function
map

1
2
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گروه دیگری از دادههای مورد بررسی ،سه طبقوه از واژههوای فعۀوی فارسوی اسوت کوه

ستاک حال و گذشتۀ آ ها در قسمت زیر فهرست شدهاند و هر دسته از این افعوال بوه دللول

رفتار واژ -واجی یکسا (طبقۀ اول و دود) و یا داشتنِ ستاکهای فعۀی مکمل (طبقه سود)،
یک طبقۀ صرفی فعۀی را درنظاد صرف زبا فارسی ایجاد میکنند:

 4الف) واژه (فعل) :آموختن -انگلختن  -پُختن  -ریختن  -دوختن  -ساختن  -گداختن
ستاک حال :آموز  -انگلز  -پز -

ریز -

دوز -

ساز -

گداز

ستاک گذشته :آموخ/ت – انگلخ/ت  -پُخ/ت  -ریخ/ت – دوخ/ت – ساخ/ت –گداخ/ت
) واژه (فعل) :شستن – جستن – گریستن

ستاک حال :شو  -جو(ی) – گری

ستاک گذشته :شُ  /ت -جُ /ت – گری /ت

ج) واژه (فعل):

بود

– دید

ستاک حال :هست  -بلن

ستاک گذشته :بود  -دید

در گروه اول ،برای تشکلل ستاک گذشته ،آوای سایشی واکودار پایوانی  /z/در سوتاک

حال به آوای سایشی بیواک  /x/تبدیل شده و پایههایی نظلر «آمووخ» و «سواخ» و موواردی

از این قبلل در طول این فرایند ستاکساز به وجود میآیند در این ملا  ،آوای  /z/به عۀوت
مجاورت با عنصر گذشتهساز «ت» ،به  /x/تبدیل میگردد در نهایت ،صورت نهایی ستاک

گذشتۀ این طبقه از افعال به شکل «آموخت» و «ساخت» تحقق آوایی مییابند:
săx-t

x /--- t

săz

z

ămux- t
x /--- t

5. ămuz
z

توللد صورتهای «آموخ» «،ساخ» و موارد مشابه آ در تصریف ،که نه در واژگا ثبت

میشوند و نه دارای معنای مشخصی هستند و وجود انواف صورتهای آوایی بودو معنوا در

فرایندهای تصریوی ،نشا میدهد که وقوف این صورتها نمیتواند تصادفی و یا بویقاعوده

باشد بنابراین ،باید به گونهای تبللن شوند و نلز تعۀق آ ها به یکی از سطوحِ نظاد زبا ثابوت

گردد چرا که وجود این نووف صوورتهوای وابسوته در فراینودهای صورفی ،اموری مسوۀم و

واض است این موارد در انگارههای صرفیِ تکواژبنلاد ،مسلۀهساز بودهاست بوه ایون عۀوت
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که در آ ها جایگاهی برای این نوف صورتهای وابسته در حوزه صرف تعللن نشودهاسوت

مهمتر آنکه ،رابطۀ یکبهیک ملا این نوف صورت آوایوی وابسوته و یوک معنوای مشوخص
وجود ندارد

در گروه دود نلز با اعمال فرایندهای تبدیل صدای پایوانی بوه  /o/و و درج آوای  /s/بور

روی ستاکهای حال افعال (شو ،جو و گری) ستاکهای گذشته آ هوا (شُسوت ،جُسوت و
گریست) به دست آمدهاند ( )Meshkato-Dini, 2012, p. 81در این گروه ،شواهد وقووف

صورتهای « شُ »« ،جُ » و«گری » در طول فرایند ستاکساز هستلم که معنایی ندارنود
و واژه هم محسو نمیشوند پ

چگونه میتوا وجوود آ هوا را توجلوه کوردج وجوود و

جایگاه این نوف صورتهای آوایی ملانی و نلز ستاکهای حال و گذشتۀ افعال را در صرفِ
واژهبنلاد که تکواژمحور نلست ،میتوا به سطحی نسبت داد که فوار از نحوو و معنوا عمول
میکند که هما سط صرفی مح

است بر این مبنا ،دیگر نلازی نلست تا به وجود رابطوۀ

یکبهیکِ بلنِ یک (صورت) تکواژ و یک معنای خوا

قایول شوویم و بوا چوالشِ تعوداد

تکواژهای کۀمات شست ،جست و گریست روبهرو شویم که آیوا دو تکوواژ دارنود یوا سوه
تکواژج آیا واج ملانجی در آ ها وجود دارد یا نهج اما در صورف واژهبنلواد ،صولغگا فعۀوی
گذشته که بر مبنای ستاک گذشتۀ یک فعل شوکل مویگلرنود ،همگوی واژههوای دسوتوری

محسو میشوند که متعۀق به یک واژة فعۀی هستند همچنلن هر صلغۀ فعۀی به عنوا یوک

کُل واحد در نظر گرفته میشوند که نلازی به دسترسی به ساختما درونی آ نلسوت زیورا
تکواژهای این واژهها اهملت نظری ندارند ،بۀکوه بوه یوک واژه قاموسوی مهوم تعۀوق دارنود

عالوه بر این ،رابطۀ صورتهای مختۀف در صلغگا فعۀی (برمبنای زما  ،شخص و شومار)
بر روی محور جانشلنی اهملت دارد به این دللل که هر صورت فعۀوی بوه عنووا یوک کُول

همبسته با صورتی دیگر در تقابل است اگر چه ،همگی بر پایۀ یک سوتاک فعۀوی مشوترک

در صلغگا مربوطه ساخته میشوند رابطۀ جایگزینی بلن واژهها در صلغگا مربوطهشوا و

تقابل آنها با یکدیگر نلز یکی دیگر از ویژگیهای صرف واژهبنلاد است که توضول آ در

بحث حاضر نمیگنجد صورتبنودی زیور ،شوکلگلوری سوتاک گذشوته افعوال فووق را از

ستاک حال آ ها نشا میدهد:
geris-t
i/ ---st

gery
y

jos-t
o/---st

ju
u

shos-t
o /--- st

6. shu
u
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همچنلن باید اشاره نمود مشخصات نحوی و معنایی فراینودهای تصوریوی و اشوتقاقی در

سط نحو و واژگا تعللن میشود اما نمودآوایی بوه شوکل ونودافزایی ،دوگوا سوازی و یوا

تغللرات آوایی غلروندی مطابق بوا شورای واژ -واجوی در سوط بوازنمو صورفی صوورت

میگلرد و ستاکهای موردِ بحث در ایونجوا همگوی در ایون سوط صورفی تحقوق آوایوی
مییابند بنابراین ،دیگر لزومی ندارد توا معنوا و مشخصوات نحووی آ هوا در سوط موذکور

تعللن و درج گردد ،زیرا در سط های پلشلن (واژگا و نحو) نظاد زبانی مشخص شودهانود

ظهووور چنوولن سووتاکهووای وابسووتهای را موویتوووا بوه تعبلوور بوووی ()Booij, 2005, p. 88
«تکواژگونگی ستاک» 1ناملد چرا که بر اساس این پدیده ،ستاکها میتوانند بولش از یوک

صورت واجی مطابق با شرای ساختواژی داشته باشند بنوابراین« ،جوو» و «جُو  /جُسوت»

تکواژگونههای ستاکی فعل «جستن» هستند

در گروه سود ،فعل «بود » دارای ستاکهای فعۀی حال و گذشتهای است که همریشوه

نلستند و کامالس متوواوت از یکودیگر هسوتند بوه تعبلور مشوکوه الودینی ( Meshkato-Dini,

 ،)2012, p. 83دللل وجودِ این پایه فعلهای مکمل از لحاظ واژهشناسی تاریخی ایون اسوت
که هر یک از جوت پایۀ حال و پایۀ گذشته قرینه ،از پایۀ فعل متواوتی در دورههای گذشوتۀ

زبا فارسی به فارسی کنونی رسلدهاست در مورد این طبقه از دادهها باید گوت که توواوت

ستاکها ناشی از تغللرات آوایی نلست ،بۀکه هریک از واژة مجزایی نشأت گرفتوهانود ایون
دو ستاک فعۀی حال و گذشته (هسوت – بوود و بولن  -دیود) بوا وجوود اینکوه دارای یوک

معنای واژگانی هستند ،اما دو صورت آوایوی کوامالس متموایزی دارنود کوه دللۀوی محکوم بور

جداییگرایی ستاک ساختواژی از بُعد نحوی و معناییاش است

 .2 .3دادههای مشتق
گروه دیگری از دادهها ،واژههای غلرِ بسلطی (از جمۀه مشتق و مرکب -مشوتق) هسوتند کوه

در آ ها ،همۀ عناصر تشکللدهندة واژه دارای یک معنا و نقش دسوتوری منحصور بوه خوود
نلستند:

 7الف) خستگی /ساختگی
stem allomorphy

1
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) فرمایش /پلدایش /سرمایش

ج) باغِبا  /آفریدِگار

ستاک واژههای خستگی و ساختگی که اولی اسم و دومی صوت است ،به ترتلب خسته

و ساخته است ،با وند « -ی» اشتقاق یافتهاند در ملوا ایون دو واژه ،یوک عنصور ملوانجی/g/

حضور دارد تا مان از التقای واکهها گردد که به صورت زیر صورتبندی میشود:
săxteg- i
ستاک ساختواژی

săxte + i

8. xaste + i
xasteg- i
ستاک ساختواژی

سووتاکهووای سوواختواژی در هوور دو فراینوود اشووتقاقی بوواال ،یعنووی« »xastegو «»săxteg

صورتهای آوایی هستند کوه دارای معنوای مشوخص و مقولوۀ نحووی خاصوی نلسوتند و در

واژگا نلز ثبت نشدهاند در واق  ،ساخت آوایوی هسوتند کوه فقو بوه واسوطۀ اعموال یوک
فرایند اشتقاقی ساخته شدهاند ،هویتی ساختواژی دارند و نقوش دیگوری در زبوا ندارنود

این نوف ستاکها در چارچو صرفِ واژهبنلاد ،ساختهای صرفی محضوی هسوتند کوه بوه
سط بازنمو صرفی تعۀق دارند حضور این سوتاکهوا در فراینودهای واژهسوازی بوه دللول

بافت واژ -واجیِ واژهسازی اجبواری اسوت توا فراینود اشوتقاق ،تظواهر آوایوی یابود از ایون

دیدگاه ،دیگر نلازی نلست تا به این پرسش پاسخ دهلم که عنصر ملانجی /g/متعۀق بوه پایوۀ
کۀمه است یا وند این هما پرسشی است که بورای صورف تکواژبنلواد در تقطلو تکوواژی

چالش ایجاد کرده بود از منظر صرف واژهبنلاد ،که در آ موهود سوتاک ،یکوی از موواهلم
کۀلدی در تحۀللهای ساختواژی است ،این عنصر به همراه پایۀ قبۀش یک ساخت آوایوی
یا هما ستاک ساختواژی را میسازد کوه در نقوش پایوۀ فراینود اشوتقاق بوا «– ی» اسوت،

خواه اسم مصدر بسازد ،خواه صوت نسبت بسازد نکتۀ قابلِ توجه آ است که ایون دو نووف
ستاک به واژههای «خسته» و «ساختن» تعۀق دارند ،به صورتی مجزا از معنا و نحو واژهسازی
مربوطهشا عمل میکنند و نلازی نلست که حتماَ در زبا معنادار و یا در واژگا موجود باشند

در دادههای دستۀ دود ،مجدداس شاهد یک عنصر ملانجی برای ممانعت از توالی دو واکوه

هستلم تا هم ساختار هجایی زبا فارسی در این واژهها یعنوی فرموایش ،پلودایش ،سورمایش

حوظ شود و هم تۀوظ آ هوا آسوا شوود در ایون نمونوههوا ،در حولن فراینود اشوتقاق ،اسومِ
مصدرسازِ پایههای «فرمای»« ،پلدای» و «سرمای» توللد میشود کوه واژه در زبوا محسوو

نمیشوند ،زیرا نه معنای روشنی دارند و نمایانگر مقولۀ نحووی خاصوی نلسوتند اموا بوه هور
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حال ،یک صورت آوایی دارند و وجود آ در مرحۀهای از ساختِ یک واژه مسوۀم اسوت

با این وصف ،باید به سطحی از نظاد زبا نسوبت داده شوود هور سوه سوتاک فووق ،سواختار

هجایی یکسانی دارند ،فار از اینکه مقولۀ نحوی پایههای آ ها متواوت است که به ترتلوب
بن مضارف ،صوت و اسم هسوتند در واقو  ،شورای صورفی و واجوی مسواوی دارنود و فقو

اطالعات مربوط به این شرای در سط ِ بلوا ِ صورفی پوردازش مویشوود و نلوازی نلسوت توا

اطالعات معنایی /نحوی و واژگانیشا در این بخش در دسوترس باشود ایون نووف سوتاک،
واژه نلست و در واژگا ثبت نمیشود ،اموا متعۀوق بوه سوه واژة موجوود در واژگوا اسوت

همچنلن ،باید اشاره کرد ،عۀت آنکه عنصر– ی متعۀق به ستاک ساختواژی است و نه وند

ِ -ش ،این است که در چارچو صرف واژهبنلواد از دیودگاه آرونوف (،)Aronoff, 1994

ستاک آ چلزی است که طیّ واژهسوازی برمبنوای یوک واژة انتزاعوی بوه دسوت مویآیود.

همچنلن ،ستاک بخشی از یک صورت واژه کامل است که پ

از جداسوازیِ ونود از واژه،

باقی میماند به بلا سادهتر ،ستاک آ صوورت آوایوی اسوت کوه بور مبنوای آ  ،صوورتی

خا

ساخته میشوود ( )Aronoff, 1994, p. 7 & 31 & 44ونودافزایی هوم یوک فراینود

صوری است که برطبق مشخصههای نحوی و معنایی که پلشتر ،در نحو و واژگوا بوه واژة

پایه اضافهشده ،در سط بازنمو صرفی اعمال میگردد که به صورت وندی خا

مطوابق

با مشخصههای باال ظاهر میشود یا اینکه به وسلۀۀ فرایندهای غلورِ ونودی ،تغللورات آوایوی

درو پایه ایجاد میگردد تا برو دادِ نهایی یک فرایند صرفی از جمۀه تصوریف ،اشوتقاق و
مواردی از این قبلل تظاهر یابد فرایند صوری وندافزایی و دیگر شلوههوای صووری اشوتقاق

واژگانی و تصریوی مانند دوگا سازی ،تغللر آوایی درو ستاک در سط بوازنمو صورفی

وقوف مییابند این سوط بور مقووالت سواختواژی (اشوتقاقی و تصوریوی) ،پو

از قواعود

واژگانی /نحووی و قبول از کواربرد قواعود واجوی عمول مویکنود ()Beard, 1995, p. 97
صورتبندی فرایند اشتقاق اسمِ مصدرساز در واژههای باال به شکل زیر است:
 9ستاک ساختواژی

farmăy-esh
pedăy-esh
sarmăy-esh

farmă + esh
peydă +esh
sarmă +esh

سووه سووتاک «فرمووای ،پلوودای ،سوورمای» در شوورای صوورفی بوواال ،گونووههووای دیگووری از

ستاکهای « فرما ،پلدا ،سرما» هستند که هر دو نوف ستاک بوه واژههوای مربوطوهشوا تعۀوق
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دارند همچنلن ،میتوا به صورت «فرمو» (در کۀمۀ «فرمود») نلز اشاره کورد کوه بوه هموراه

«فرما ،فرمای» برطبق فرضلۀ جداییِ صرف واژهبنلاد همگی ستاکهای ساختواژی مربووط

به فعل «فرمود » در بافتهای ساختواژی متواوت هستند اگرچه ،هر سوه بوه یوک معنوای

واژگانی مربوط هستند ،اما فق سه صورت آوایی متنوعی یا سه تکواژگونۀ ستاکی هسوتند

که فار از معنا در سط صرف یا بازنمو صرفی تحقق مییابند به هملن دللول اسوت کوه
اعتقاد به جدایی ستاک ساختواژی از معنا و ویژگیهوای نحوویاش وجوود دارد در ایون

جا ،رابطۀ بلن این ستاکها با یک معنا ،رابطۀ چندبهیک اسوت ایون نواهمخوانی صوورت و
معنا در مورد دادههای دیگر نلز صادق است در واژههای گروه سود ،اگر واژههای «باغبوا

و پروردگار» به صورت /bagh- e băn/و /parvard-e găr/بلا گردند که گونوۀ آزادی از
 /băghbăn/و /parvardgăr/هستند ،ساختهای آوایی « »băgheو « »parvardeستاکهای

ساختواژی محسو میشوند که صرفاَ در سط بلا صرفی تحقق آواِیی مییابند و با حوزههوای

معنا /نحو و واژگا ارتباطی ندارند به این دللل که واحودی صورفی هسوتند و نوه معنوایی و

نحوی همچنلن ،خودِ واژه نلستند اما به یک واژه یعنی « با و پورورد » تعۀوق دارنود پو
دیگر نلازی نلست تا توجله شود که این ستاکها کۀمات موجود در زبا فارسی نلستند

از آ جا که در انگارههای صرفی تکواژبنلاد ،جایگاهی برای این نوف ستاک اختصوا

نلافته بود و آوای ملا پایه و وند را واج ملوانجی ناملوده مویشود بور ایون مبنوا ،هملشوه ایون

پرسش مطرح میشد که این ساختهای ملانی در یک فرایند واژهسازی چه معنا و مقولهای
دارند ،چند تکواژ دارند و یا عنصر ملانجی بلن پایۀ قبل و وند اشتقاقی ،هویت واجی دارد یا

تکواژی همچنلن به دللل اینکه اساساس در صرف تکوواژ بنلواد بور خوالف صورف واژهبنلواد،

همۀ جنبههای معنایی ،نحوی و واجی یک فرایند صرفی اعم از تصریف ،اشتقاق ،ترکلب و
موارد مشابه ،معموالَ با هوم در حووزة نحوو و صورف (در موهوود سونتیاش) در نظور گرفتوه

میشد بنابراین نمیتوانستند وجود چنولن سوتاکهوای سواختواژیِ فاقود معنوا و مقولوهای
مشخص را توجله کنند چرا که در این رویکرد ،این نوف ساخت ،کۀمهای موجود و واقعوی

در زبا به شمار نمیآمد ،نمیتوانستند آ را به درستی تحۀلل کنند همچنولن ،تعوداد دقلوق

تکواژهای موجود در این نوف واژهها و یا این که ملزبا ِ عنصر ملانجی اشارهشده ،پایوۀ قبول
است و یا وند اشتقاقی ،مسلۀهساز بودهاست
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این نوف موارد چالشبرانگلز را میتوا در صرف واژهبنلاد به شلوة دقلقتر و عۀمیتوری

تحۀلل و تبللن کرد ،به این صورت که بُعد آوایی فرایند صرفی باید به صورت مجزا از ابعاد
نحوی و معنایی آ توسلر شود؛ بنابراین ،جنبههای متواوت معنایی /نحوی و صورفی /واجوی
یک فرایند صرفی (پایه /ستاک ،ونود یوا فراینود غلور ونودی و مووارد مشوابه) بوه ترتلوب در
سطوح معنا /نحو ،واژگا و بلا صرفی و واجشناسی محاسبه و پردازش میگردند بر ایون

اساس ،ابتدا مشخصههای اشتقاقی هماننود [ +اسوم مصودر] +[ ،فاعۀلوت] و یوا مشخصوههوای

تصریوی مانند [ +سود شخص] +[ ،استمراری] بوه واژه متناسوب بوا چوارچو زیرمقولوهایِ
وند موجود در فرایند و احتسا شرای معنایی  /نحوی و واژگانی مربوط دیگور در حووزة

نحو  /واژگا منضم میگردد سس

در سط بلا صرفی ،صوورت آوایوی سوتاک ،شوکل

صوری وند (انتخا وند) و یا هر تغللر آوایوی غلور ونودی متناسوب بوا شورای واژ -واجوی

تظاهر صوری می یابنود و صوورت نهوایی بورو داد آ فراینود در سوط واجشناسوی تعلولن

میگردد همچنلن باید در نظر داشت بخش صرفی و واجی در صرف واژهبنلاد به یکودیگر
بسلار وابسته هستند

عالوه بر واژههای صرفشده و مشتق از نوف نمونههای بواال ،واژههوای مرکوب و مشوتق

دیگری نلز وجود دارند که ناهمخوانی بلن صورت واژگانی و معنای آ ها دیوده مویشوود

برای نمونه ،در دادههای زیر هم که صورت آوایی آ ها ،صوت موعولی و یا صووت فواعۀی

مرکب است ،معنای آ ها مطابق با موهود شناختهشده ایون صوورتهوا نلسوت در پایوۀ ایون

واژهها ،ستاک حال (بن مضارف) و یا ستاک گذشته (بن ماضی) وجوود دارد کوه در برخوی

موارد ،یک واژه با صوورت موعوولی ،موهوود فواعۀی دارد و یوا یوک واژه بوا وجوودِ داشوتنِ
صورت صوت فاعۀی ،موهود موعولی و سببی دارد:
 .10الف) صورت آواییِ صفت مفعولی:

خودساخته (موهود فاعۀی)

خودفروخته(موهود فاعۀی)

ب) صورت آواییِ صفت فاعلی:

محبتآملز (موهود موعولی)

دستآموز (موهود موعولی)
بدآموز (موهود سببی)

سورکرده (ستاک فعۀی الزد) (موهود فاعۀی)

مرده (ستاک فعۀی الزد) (موهود تجربه گر)،
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همچنلن باید اشاره کرد در واژههای مرکب باال ،فرض بر ایون اسوت کوه سوتاک فعۀوی

مرکب وابسته 1پایۀ کۀمه در واژهسازی محسو میشود؛ در ابتدا بر اثر انضماد جوز موتمم

فعل یا جز قلدی به فعل حاصل شده و گرة نحوی حاکم بر ایون سوتاک بور اسواس اصوول

تراوش للبر ( )Lieber, 1983یک گرة فعۀی ( )Vاست که ناشی از توراوش مشخصوۀ فعۀوی
به کل گرة ستاک فعۀی مرکب مقلد است سوس

در فراینود اشوتقاق بوا یوک ونود شورکت

میجوید در واق  ،این نووف سوتاک هوم واژگوانی نلسوت ،اموا بوه بواور واحودی لنگورودی

( )Vahedi Langrudi, 2005, p. 2به عنوا یک ستاک فعۀی مرکب وابسته بوالقوه/ممکن

در واژهسازی ،نقش مهمی دارد:

V

N

V

شکل  :5ساختار ستاک فعۀی مرکب وابسته در نظریۀ صرف واژهبنلاد

در بخشی دیگر از واژهها نلز یک صورت آوایوی مویتوانود دارای دو موهوود دسوتوری

باشد ،البته هجوای تکلوهبور در سوه نمونوۀ آخور در موهوود دسوتوری اول متوواوت از موهوود

دستوری دود است:
 .11صورت آوایی
دستبوس
سرشکن

مفهوم دستوری اول
صوت فاعۀی
صوت فاعۀی

گربه شور

-

بخور

فعل امر

برداشت
بُکش

نچسب

فعل گذشته
فعل امر

فعل نهی

مفهوم دستوری دوم
اسم مصدر
اسم مصدر

اسم مصدر

اسم مصدر
صوت
قلد

صوت

در برخی دیگر از واژهها ،یک نوف ستاک فعۀی مرکب وابسته مشترک (اسم /صووت +

بن مضارف) در واژههای متواوتی به کار میرود که پ

ازاعمال فرایند اشتقاق با وند صوور،
bound compound verbal stem

1
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برو داد شا مواهلم دستوری متواوتی دارد در واق  ،یک صورت آوایی مشوترک بوا چنود

معنا ارتباط دارد در نمونههای مرکب -مشتق که پلشتور بررسوی شوده و در اداموه بررسوی

خواهد شد ،رابطۀ یکبهچند ،بلن یک صورت کامل واژه بوا چنود موهوود دسوتوری وجوود

دارد این رابطۀ یکبوهیوکِ صوورت و معنوا را در رویکورد صورفی تکوواژ بنلواد بوه چوالش
کشلدهاست:

 12سلمپلچ :صوت فاعۀی
مارپلچ  :صوت /قلد

سرپلچ :اسم ابزار

بهارخوا  :اسم مکا

کم خوا  :صوت مرکب

گوشتکو  :اسم ابزار
سرکو  :اسم مصدر

نلمکو  :صوت موعولی

تعزیهخوا  :اسم فاعل

خروسخوا  :قلد زما

عالوه بر ستاکهای ساختواژی باال ،وجود نمونههای مشتق و یوا مرکوب -مشوتق بواال

که با تکواژ صور اشتقاق یافتهاند ،همگی دللۀی قوی بر این واقعلت است که یک وند صوور
بدو نمود صوری بر مواهلم دستوری گوناگونی مانند مواهلم فاعۀی ،موعوولی ،اسوم ابوزار،

اسم مکا  ،صوت /قلد و اسم مصدر میتواند داللت کند فرض وجود رابطۀ یکبهیک بلن

صورت آوایی و معنای تکواژهای یک واژه را در صرف تکواژ بنلاد به روشنی رد مویکنود

و باری دیگر این امر داللت بر این واقعلت دارد که سط صرفی مستقل از سطوح معنوایی و

نحوی است از این رو ،فرایند اشتقاق صور در صرف واژهبنلواد ،اشوتقاق بودو ونودافزایی

صوری توسلر میشود در نهایت ،موارد بیشمار دیگری در واژگوا زبوا فارسوی مشواهده

میشوند که صورت و معنای واژهها با یکدیگر تطابق ندارند بورای نمونوه ،بور پایوۀ سوتاک

فعۀی گذشته واژههایی ساخته میشود که موهوود گذشوته در آ هوا نلسوت ،ماننود «بسوتنی»،
«خوردنی» و «کشتنی» که داللت بر اسم ،صوت للاقت و شایستگی دارند

 .3 .3دادههای انگلیسی
در زبا انگۀلسی نلز تعدادی از ستاکهای فعۀی مقلد (برگرفته از زبا التلن) در شوماری از

واژهها وجود دارند که پایۀ مشترک فعل و اسم این واژههوا هسوتند ماننود «( »mitبوه معنوای
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( fer ،)sendبه معنای ( »gress« ،)carryبه معنای  »stand« ،)goو «( »sumeبه معنای )take
و «( »ceiveبوووه معنووووای  )seizeدر جووووت واژههووووای « »self-destruction«/»destroyو
« ،»construction«/»constructنلز تکواژگونههوای « »stroyو « »structدر پایوۀ ایون واژههوا

وجود دارند که در واژگا درج نشدهاند ( )Spencer, 1991, p. 86بایود اشواره نموود ،در

فرایند اسمسازی از این افعال هم ،یک وند مشترک به کۀلوۀ افعوال حاصول از یوک سوتاک
فعۀی خا

میپلوندند تا اسم مشتق از آ ها حاصل شود:

Noun
transmission
permission
submission
reference
preference
conference
inference
destruction
construction
progression
regression
transgression
conception
reception

Verb
transmit
permit
submit
refer
prefer
confer
infer
destroy
construct
progress
regress
transgress
conceive
receive

13.

در برخی موارد دیگر ،یک ستاک فعل (صوورت آزاد) نلوز در چنودین کۀموه بوا معوانی

متواوت به کار رفتهاست ،هماننود ،سوتاک فعۀوی « »driveکوه در واژههوای «»truck driver

(اسووم فاعوول) و «( »screwdriverاسووم ابووزار) مشوواهده موویشووود در واژههووای دیگوور ماننوود
« ،»understand«, »withstand« ،»standصووورت آوایووی « »standصوورفنظوور از معووانی

متواوت واژههای مورد بررسی در باال ،نقش پایه را در این واژههوا دارد همچنولن ،صوورت

« »standدر این موارد فاقد معنای مستقۀی است و صورت گذشتۀ آ ها به صورت «،»stood
« »understoodو « »withstoodاست گونههوای صووری ایون سوتاکهوا کوه همگوی یوک
صورت آوایی دارند و در واژههای متواوت به صورت مشترک به کار میروند ،دارای ایون
ویژگی هستند که باید به یک سط خا

مح

تعۀق داشته باشند این سط  ،هما سط صورفی

است و صورتهایی مانند « »fer« ،»ceive« ،»mitو « »standهمانند این ستاکهوا بوه
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آ تعۀق دارند این صورتها ،رفتار صرفی مشوترکی در اسومسوازی دارنود ،بودو در نظور

گرفتنِ اینکه موهود و نقش دستوری ،ساختار موضوعی 1و چارچو زیرمقولهای 2واژههای

فعۀی در برو دادهای حاصل از فرایندهای صرفی چوه باشود در نتلجوه ،تموایز رفتواری بُعود

آوایی /صرفی این نوف ستاکها از ابعاد معنایی ونحوی شا داللت بر این واقعلت دارد کوه

ستاکهای ساختواژِی دارای موهومی جداییگرا هستند

 .4نتیجهگیری
از آ جاکه ستاک ساختواژی نقش مهمی در فرایندهای ساختواژی دارد ،موهود ستاک
را باید به عنوا یک جایگاه ساختواژی در صلغگا تصریوی و در فرایندهای اشتقاقی نلز

در نظر گرفوت ،توا تمواد وقووفهوای یوک سوتاک در واژههوای گونواگو بوه ایون جایگواه

ساختواژی نسبت داده شود همچنلن از این دیدگاه ،بیقاعدگیهای ساختواژی از قبلول
وجود دو یا چند ستاک برای یک واژة قاموسوی ،دیگور متناسوب بوا شورای سواختواژی/

آوایی فرایندهای مربوطه و یا وجود یوک سوتاک مشوترک در زایوشِ کۀموات بوا معوانی و

نقشهای دستوری متواوت به عنوا موارد اسوت نایی در نظور گرفتوه نمویشووند بۀکوه هموۀ
گونههای ستاک هوا در سوط صورفی محو

جوای مویگلرنود ،بودو آنکوه معنوا ونقوش

دستوری آ ها مورد بررسی قرار گلرد بر مبنای بررسی دادههای مقاله این نتلجوه بوه دسوت

آمد که در این نگاه جدید به ستاک ،وجود این سط صرفی در بخش صرف نظادِ زبوا نوه

چندا تصریویِ فارسی ،یک سط ضروری است چرا که فرض وجود آ منجر بوه تعمولم
مسایل ساختواژی میگردد همچنلن با فرض وجودِ جدایی سط صرفی از سطوح نحوی

و معناییِ فرایندهای صرفی ،مویتووا شوماری از پلچلودگیهوای سواختواژی یعنوی عوددِ

انطباق یکبهیک بلن صورت و معنای ستاک موجود در فرایندهای صورفی ،تکواژگوونگی

ستاکهای متعۀق به یک واژة قاموسی ،اشتقاق صور ،تصریف بی قاعده ،حتوی هماینودی-3
که موضوف این مقاله نبود  -و مسایۀی از این دست را قوی تر از رویکردهای صرفی پلشولن

در دستور زایشی تبللن کرد

1

argument structure
subcategorization frame
3
. syncretism
2
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درک عملقتر از این پلچلدگیهای ساختواژی در نظاد صورفی زبوا هوا ،وجوود یوک

الیۀ ساختواژی ملا معنا /نحو و واجشناسی را ضروری میسازد همچنلن ،این واقعلوت را

بازگو میکند که همواره نمیتوا رابطهای ثابت و یکبهیک بلن موهود دسوتوری و شوکل

صوریِ یک کۀمۀ مشتق و یا صورتِ تصریوی ،مشاهده کرد ،اما میتووا نواهمخوانیهوای
بلن صورت و معنا و به طورکۀی پلچلدگیهای ساختواژی را به یک سط مستقل صورفی

نسبت داد این نگرش جدید به مسایل صرفی ،بنلا موهوود سونتی تکوواژ را بوه عنووا یوک

نشانۀ زبانیِ دارای یک صورت و معنای ثابت و نلز رویکرد نحوی و تسۀسۀی به صرف را به

چالش میطۀبد و به گونهای دیگر ،نظاد صرفی زبا ها را بررسی میکند به بلا روشونتور،
بر اساس موهود واژه به عنووا واحودی انتزاعوی ،کوه صوورتهوای آ فوار از مالحظوات

نحوی و معنایی ،در فرایندهای صورفی بوه عنووا پایوۀ فراینود نقوش دارنود در نتلجوه ،واژه

کانو مشترک همۀ این صورتها است
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