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چکیده

مقالة حاضر ،با بررسی ترکیبِ فعلی زباا فارسای بار ن سسات تاا فرسیدا

دخیل در ساخت سین مقولة زسیا رس روشن ساازد ترکیابِ فعلای سز سضماما

سازههای موضوع ،سفزوده ،صفت و یا گروه ضحوی با ستاک فعال تکالیل
میشود و هستة ضحوی سین ساخت ،برگرفته سز فعال سسات مقایساة پیلارة
ترکیب فعلی ( )8481با دسدههای ترکیبِ غیرفعلی رسالة خبااز (

 )2006که بیش سز  3974مورد سست و هار دو سز فرهدا

سضوری (2007

بازر

Xabbaz,

سا ن

 )Anvari,سست رسج ش هسض  ،ضکا مایدها کاه سیان مقولاة

زباضی ،در زبا فارسی بیش سز دو برسبر ترکیب غیرفعلی زسیا سست بررسای

مک صههای ضحوی و صرفی ترکیاب فعلای زباا فارسای ،ضمایاا گار ن

سست که ترکیب فعلی ضمیتوسض صرفاً فرسید ی ضحوی و یاا صارفی باشا ،

بللااه فرسید ا ی صاارفی-ضحااوی سساات کااه بیکااتر سز وی گاایهااای ضحااوی

1
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برخوردسر سست بررسی وسژه های مرکب فعلی بر پایة معیارهاای صارفی و

ضحوی (سرجاع غیرضمیری ،فرسید وسژهسازی ،بیقاع گی ،تلارسرپاذیری،

ساخت سازهسی ،روسبط سازهها ،همپایگی و حذف ،پرسشوسژهها ،زسیایی،
ضمود ،سضسجا صرفی و ضحوی ،گساترشپاذیری و یاا گساترشضاپاذیری و

شفافیت و تیرگی معدایی) ضکا میده که ترکیبِ فعلای در زباا فارسای

فرسید ی صرفی -ضحوی سست عالوه بار سیان ،باههامپیوساتن تلاوسژهاای

تصریفی به کل ترکیب و در میا سازههای ترکیب ،ترکیبهاای شافاف،

تیره ،گسترشپذیر و گسترشضاپذیر ضمایا گر ن سست که سین مقولة زباضی
همزما رفتاری هماضد ساختهای صرفی و ضحوی دسرد

واژههای کلیدی :ترکیاب فعلای ،موضاوع ،سفازوده ،سضساجا صارفی،
سضسجا ضحوی ،تیرگی و شفافیت معدایی

 .1مقدمه
ترکیب همگا با پیکرفتهای متفاوت در زمیدههای م تلف ،ضقاش گساتردهسی در سااخت
وسژه بر عه ه دسشته و توسضسته سست ب کای سز ضارورت ضیااز باه سااخت وسژه ،بارسی معرفای
پ ی ههای ج ی رس در بیکتر زبا ها ،به وی ه در زبا فارسی برنورده سازد باه بیاا دیگار،
ترکیب فعلی فرسید بسیار زسیایی سست که به عدوس یلی سز سملاضات وسژهسازی کاه کااربرد

گستردهسی ضیز دسرد ،به شمار مینی در سین میا  ،وسژههای مرکب سز ضظر رسبطه بین عداصار

سازض ه ن ها به دو گروه غیرفعلی و فعلی دستهبد ی میشاوض ترکیاب غیارفعلای ،ترکیبای
سست که سز دو یا چد تلوسژ تکلیل ش هسست به طاوری کاه هار یا

سز سیان تلوسژهاا باه

تدهایی معدی دسشته باشد و سگر وسژه مرکب دسرسی هسته ضحوی باشا  ،هساته سز فعال گرفتاه
ضک ه باش ( )Xabbaz, 2006مدظور سز هستة ضحوی ،سازهسی سست که مقولاة دساتوری ن

وسژه رس مک ص میکد ماضد سسم مرکب غیر فعلی «پیرمرد» که سازه مرد هساته ضحاوی ن

سست ترکیبهای فعلی ،موسردی رس در بر میگیرض که هستة ضحوی ن ها برگرفته سز فعال و

عدصر غیرهسته موضوع ،سفزوده ،صفت و یا گروه ضحوی باش در ساختار ترکیبهای فعلی

سه سازة ستاک (هسته) فعلی ،سازه غیر هسته و وض سشتقاقی عداصر سساسی هستد سازة غیر
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فعلی مکتمل بر موضاوع ،سفازوده ،صافت و گاروه ضحاوی (گاروه سسامی ،صافتی و حارف
سضافهسی) سست وض سشتقاقی به دو صورت نشلار و صفر در ساختار ترکیبهای فعلی زبا

فارسی بازضمایی میشود

در نثار زبا شداسا سیرسضی و غیرسیرسضی در پیوض با تعامل ترکیب باا دو حاوزه صارف و

ضحو ،سه رویلرد مکااه ه مایشاود بعمای سز پ وهکاگرس ماضدا کورشادر ( Kürschner,

 ،)1974نلان ( ،)Allen, 1978لاوی ( ،)Levi, 1978بارزضن ( ،)Bresnan, 1982ساللرک

( ،)Selkirk, 1986میلر ( ،)Miller, 1993فوکوشیما ( ،)Fukushima, 2005بوی ( Booij,

 )2005, 2009و تنهَلن ( )Ten Hacken, 2009ترکیب رس فرسید ی وسژگاضی میدسضد کاه

سز طریق ن ی

وسژه مرکب سز دو یا چد وسژه سادهتر تکلیل میشود رویلارد وسژگااضی،

ب ااش دسااتوری ج سگاضااهسی باارسی سشااتقاک ترکیاابهااای فعلاای در ضظاار گرفتااهسساات

وسژگا گرسیی به دورهسی سز دستور زسیکی سشاره دسرد که سز سوسیل دهة  1970نغاز میشاود

سین رویلرد برگکتی به حوزه سدتی دستور سست که در ن صرف و ضحو باه لحاام ماهیات،

عداصر سازض ه و برو دسد به صورت کامال سز یلا یگر مجازس هساتد ()Giegerich, 2009

عالوه بر سین ،زبا شداساضی ماضد مدصوری ( ،)1386میرعماادی و مجیا ی ( & Miremadi

 ،)Majidi, 2007مسااتأجرحقیقای ( ،)Mostajer Haghighi, 1990لیاز (،)Lees, 1960

مارچد ( ،)Marchand, 1965رِوُپر و زیگال ( ،)Roeper & Siegel, 1978دیشاولو ( Di

 ،)Sciullo, 2009وسح ی ( )Vahedi, 2009و هارلی ( )Harley, 2009ترکیب رس مقولهسی

فقط ضحوی میدسضد که سز طریق عمللرد قوسع گکتاری بر ژرف ساخت به دست مینی

در مقابل سین دو رویلرد ،زبا شداساضی ماضد خباز ( ،)Xabbaz, 2006سسپدسر ( Spencer,

 ،)2000گیسگریچ ( )Giegerich, 2009و لیبر ( )Lieber, 1992, 2010ترکیب رس حاصال
تعاماال دو حااوزه صاارف و ضحااو ماایدسضدا و باار سیاان باورضا کااه سیاان مقولااه زباااضی هاام سز
وی گاایهااای ضحااوی و هاام سز وی گاایهااای صاارفی برخااوردسر سساات پااا سز سیدلااه مقالاة

«مالحظاتی درباره سسمسازی» چامسلی ( )Chomsky, 1970در مورد ترکیاب فعلای ،سرس اه

ش  ،رُسپر و زیگل ( )Roeper & Siegel, 1978ض ستین رویلردی رس معرفی کردض کاه دو
گرسیش سصلی در سین زمیده یعدی رویلردهای ضحوی و صارفی (وسژگااضی) رس باه هام پیوضا

میزضا ( )Booij, 1988; Di Sciullo & Williams, 1987ترکیاب فعلای سز دورة رُسپار و
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زیگل ( )Roeper & Siegel, 1978بسایار ماورد توجاه باوده و در نثاار مرباوو باه حاوزه
صرف ا ضحو بسیار سهمیت دسشتهسست سین دو ،سگرچه تحلیلِ وسژگااضی (صارفی) سز ترکیاب

فعلی زبا سضگلیسی سرس ه میدهد  ،سما به قوسع حرکت و گکتار باور دسرضا باه بیاا دیگار،

ن ها در پیوض با گکتارهای وسژگاضی 1مایضویساد در سااخت ترکیابهاای فعلای موضاوع

دروضی ،فعل سز جایگاه بع سز فعل به جایگاه قبل سز فعل بار سسااچ چاارچوی زیرمقولاهسی
فعل مینی

2

3

به باور ن ها ،سین حرکت بای سز سصل سولین خوسهر پیروی کدا ( & Roeper

 )Siegel, 1978, p. 208بر سساچ سین سصل ،وسژهسی که سولین خوسهر فعل (هسته) سست ،باه

جایگاه خالیِ قبل سز فعل ،حرکت مایکدا همچداین ،عاالوه بار ساه رویلارد سشاارهشا ه،

زبا شداساضی ماضد رُسپر ( )Roeper, 1988سشاره میکدد که ترکیبهای غیرفعلی در حاوزه
صرف و ترکیبهای فعلی در حوزه ضحو ساخته میشوض

در مورد وسژههای مرکب فعلی زبا فارسی و ضحوه تعامل ن ها باا حاوزههاای صارف و

ضحو تا جایی که ضگارض ه نگاهی دسرد ،پ وهکی سضجا ضک هسست بر سین مبدا ،ضارورت دسرد

تا با مطالعة دسدههای زبا فارسی در سین زمیده ،سه رویلرد سشاارهشا ه ماورد سرزیاابی قارسر
گرفته و روشن شود که نیا ترکیب فعلی برسید تعامل دو حوزه صرف و ضحو بوده یاا سیدلاه
پ ی هسی صرفاً صرفی و یا ضحوی سست

 .2ویژگیهای ترکیب فعلی
در سین ب ش ،ترکیبهای فعلی باا توجاه باه وی گایهاای صارفی (عا

سرجااع ضامیری)

( ،)Spencer, 1991, p. 37وسژهسازی و کال معداایی ،بایقاعا گی سلگاویی ( Giegerich,

 ،)2009, p. 178سضسجا صرفی ،سضسجا ضحاوی و عا

پایشنیدا ساازی ( Haspelmath,

 ،)2002, p. 158-159سرجاع ضمیری ( )Lieber & Scalise, 2006, p. 7و تیرگی معداایی

( )Baker & Fasola, 2009, p. 97و ضحاوی (تلرسرپاذیری (،)Lieber, 2010, p. 43

ساخت ساازهسی ( ،)Spencer, 1991, p. 310روسباط باین ساازههاا ( Kornfeld, 2009, p.
 ،)444ربط همپایگی و حذف ،جایگزیدی سازه با پرسشوسژه ( Lieber & Scalise, 2006,
1

lexical transformations
subcategorization frame
3
first sister principle
2

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 153 /

 ،)p. 5-7زسیایی ( ،)Lieber, 2010, p. 63ضمود (Don, 2009, p. Roeper, 1988, ;p. 187

 )383و شفافیت معدایی ( )Haspelmath, 2002, p. 156سدجی ه میشود تا مکا ص شاود

که سین مقولة زسیای زباضی ،با وی گیهای ک س ی

سازگار و یا سیدله ضزدی

سز حوزههای دستور (ضحو و یاا صارف)

تر سست به بیا دیگر ،باا توجاه باه رفتاار ترکیاب فعلای در برسبار

معیارهای باال مک ص می شود کاه سیان مقولاه زبااضی فرسیدا ی صارفی ،ضحاوی و یاا سیدلاه
صرفی-ضحوی سست

 .1 .2ویژگیهای صرفی ترکیبهای فعلی
در سین ب ش ،مک صههایی سز ترکیب فعلی سرس ه میشاود کاه باه حاوزه صارف و وسژگاا
تعلق دسرض و ترکیب فعلی رس شبیه به فرسید های صرفی میضماید
1

 .1. 1. 2نبود ارجاع ضمیری
سین مک صه عبارت سست سز سیدله وسژهها جزیره سرجاعی هستد و عداصر سازض ة ن ها و ضیز
عداصر کوچ

تر سز وسژه( 2وض ها) رس ضمیتوس به وسیلة ضمیر جایگزین کارد بارسیضموضاه،

در ترکیااب فعلاای «چااایفااروش» ،سااازههااای «چااای» و «فااروش» (فروشااد ه) در جملااه
«چایفروش محصولش رس به فروش رساض » ضمیتوس هایچیا

ضمیر جایگزین کرد به بیاا دیگار ضامیر «َ-ش» باه هایچیا

ضمیکد  ،سما در جملة «کتای علی رس دی

سز ساازههاای ترکیاب رس باا
سز ساازهای ترکیاب سشااره

و ن رس به سو برگردسض » ضمیر «ن » به سازه سول

(کتای) و ضمیر «سو» به سازه دو (علی) گروه ضحاوی سشااره مایکدا بداابرسین ساازههاای

ترکیب فعلی زبا فارسی ضمیتوسضدا وی گای سرجااع ضامیری دسشاته باشاد  ،در حاالی کاه

سازههای گروه ضحوی سین وی گی رس دسرض

 .2 .1 .2فرایند واژهسازی
سضمما ِ سسم ،صفت ،قی و یا گروه ضحوی به پایه فعلی ترکیبهای فعلای رس سیجااد مایکدا

سین صورتهای زباضی ،وسح های وسژگاضی ج یا ی هساتد کاه بار معداای خاصای داللات
pronominal
sublexical

1
2
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میکدد به بیا دیگر ،سز طریق فرسید ترکیب بین صورت و معدی سرتباطی برقارسر مایشاود
که هماضد سرتباو صورت و معدی وسژههای بسیط سست ترکیب فعلی ساختهش ه به مفهو یا
مص سقی داللت دسرد که متفاوت سز مص سک یا مفهو سازههای سازض ه ترکیب سسات بارسی

ضموضه ،ترکیبهای فعلی «سرشلسته»« ،جها ضادیا ه»« ،تانخاوسه» و «پدجاهکاش» یا
معدایی ج ی سست که با سازههای سازض ه ن ها تفاوت دسرد

کال

 .3 .1 .2بیقاعدگی در ترکیب
کیپارسلی ( )Kiparsky, 1982و گیسگریچ ( )Giegerich, 2009سلگوهاای باقاعا ه رس باا
ضحو پیوض زده و سلگوهای بیقاع ه رس مربوو به حوزه وسژگا میدسضدا معداای گاروههاای

ضحوی شفاف و سضباشتی سست در حالی که ترکیبهای فعلی سز سیان ضظار هام دسرسی معداای

شفاف و هم دسرسی معدای تیره هستد در گروههای ضحوی ،عدصر تصاریفی باه ساازه هساته
گروه میپیوض د ،در حالی که ترکیبهای فعلی وض تصاریفی باه سضتهاای ترکیاب باه عداوس
ی

کل میپیوض ض و هسته یا غیرِ هسته بود سازه پایاضی ،سهمیتی ض سرد (ماضد ترکیبهاای

فعلی «ضوکبرگکتهها» و «پیوستهگلبر ها» که پسوض تصریفی «ها» به کل ترکیب پیوساته
سست) عالوه بر سین ،موسردی سز ترکیبهای فعلی ضیز وجود دسرض کاه عدصار تصاریفی هام
میتوسض به سازة نغازین ترکیب بپیوض د که رفتاری متفاوت سز رفتاار هماهدا

گاروههاای

ضحااوی در سرتباااو بااا وضاا های تصااریفی و سشااتقاقی دسرد (ماضداا ترکیاابهااای فعلاای

«مورچهپردسر»« ،کاغذخری » و«سیمخاردسر») باه بیاا دیگار ،ترکیابهاای فعلای بارخالف
گروههای ضحوی ،رفتاری یلساضی در برسبر سفزوده ش

وض تصریفی سز خود ضکا ضمیدهد

و قاع همد ضیستد سز جدبة وی گی سرجاعی ضیز در ترکیبهاای فعلای ،ساازه غیارهساته غیار

سرجاعی و در موسردی ضیز سرجاعی سست و به مص سک خاصی ماضد گروههاای ضحاوی سشااره

دسرد سلگوی بیقاع ة ترکیب فعلی در وی گیهای معداایی ،صارفی و سرجااعی تأیی کددا ة
صرفی بود سین مقوله زباضی سست ،سما گروههاای ضحاوی در سیان زمیداه سلگاوی باقاعا هسی

دسرض و به حوزه ضحو مرتبطسض
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 .4 .1 .2عدم پیشآیندسازی سازههای ترکیب
فرسید پیشنید سازی ،سازههای جمله رس تحت تأثیر قرسر میده در سیان فرسیدا  ،ساازهسی

که سز جدبة سطالعی سهمیت دسرد به سبت سی جمله نورده ش ه و در مورد ن صحبت میشاود
برسی ضموضه ،در جملههای زیر میتوس کل ترکیاب رس باه عداوس یا
پیشنید کرد ،سما هیچی

ساازه و کال معداایی

سز سازههای ترکیب رس ضمیتوس پیشنید کرد

سلف) دیروز شلستهبد رس مالقات کرد

ی) شلستهبد رس دیروز مالقات کرد

*پ) شلسته دیروز ااا بد رس مالقات کرد

*ت) بد دیروز شلسته ااا رس مالقات کرد

در مورد ترکیبهایی که گسترش پذیر هستد و سازهسی به پایه ترکیب سفزوده مایشاود

و یاااا ساااازهسی در میاااا دو ساااازه دیگااار ترکیاااب ماااینیا ا  ،ضیاااز همچاااو ترکیاااب

فعلی«خاکروبهکش» ضمیتوس هیچی

سز سازهها ،حتی سازه درجش ه رس پیشنید کرد

سلف) وجود خاکروبهکش برسی سالمت و سعادت جامعه ضرورت دسرد

ی) خاکروبهکش وجودش برسی سالمت و سعادت جامعه ضرورت دسرد

*پ) روبه خاک کش وجودش برسی سالمت و سعادت جامعه ضرورت دسرد

رفتار و عمللرد ترکیبهای فعلی گساترشضاپاذیر و گساترشپاذیر در رسبطاه باا فرسیدا

پیش نید سازی سست اللی سست بر سیدله ترکیب فعلی به عدوس ی

وسح وسژگااضی مدفارد و

کل معدایی عمل میکد و برخالف گروه ضحوی و جمله سین فرسید رس ضمیپذیرد
 .2 .2ویژگیهای نحوی ترکیبهای فعلی

در سین ب ش ،وی گیهایی سز ترکیبهای فعلی سرس ه میشاود کاه ترکیابهاای فعلای رس در
حوزه فرسید های ضحوی قرسر میدهد

 .1 .2 .2تکرارپذیری /بازگشتی
وی گی «تلرسرپذیری /بازگکتی» ترکیب ،عبارت سست سز سیدله ترکیبها به دو پایه مح ود
ضمیشوض بلله ن ها میتوسضد با پایه دیگری ترکیب و پایه ج ی ضیز با پایه دیگری ترکیب
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شود و به سین ترتیب ترکیبهاای بسایار پیچیا هسی شالل گیرضا ()Lieber, 2010, p. 43

تلرسرپذیری یلی سز مک صههاای نشالار گاروه ضحاوی سسات و مکاتمل سسات بار سیدلاه
گروههای موجود در ی

جمله میتوسضد به صاورت ضامحا ود تلارسر شاوض و محا ودیتی

برسی سازههایی که به ن ها سفزوده میشاود ،وجاود ضا سرد بارسی ضموضاه ،در جملاة «کتاای

خوبی خری » وسژه «کتای» در سین گروه سسمی میتوسض باه وسایله صافتهاا یاا سسامهاای
دیگری توصیف شود و به صورت «کتای بزر

خوبی» و ضیز «کتای بزر

قرمز رض

خوبی» و یاا «کتاای بازر

قرماز رضا

سرزس قیمت خوبی» نورده شاود ضموضاههاای سز سیان

موسرد ضکا میدهد که هیچ مح ودیتی در تلرسر کسرة سضافه ماللیت و درج صافتهاا سز

ضظر توسضش زباضی وجود ض سرد و به لحاام کادش زبااضی در تولیا و یاا درک سیان جماالت

مح ودیت وجود دسرد سسپدسر ( )Spencer, 1991, p. 48ضیز بار سیان بااور سسات کاه هایچ

مح ودیت زبا شداختی برسی سفزسیش سازههای ترکیب وجود ضا سرد در دسدههاای ترکیاب

فعلاای ضیااز سیاان مک صااه دیاا ه ماایشااود ضموضااههااای «خاااکروبااه»« ،خاااکروبااهسی»،

«خاکروبهکش»« ،جلوبد ی»« ،جلوبد یساز»« ،جلوبد یساازی»« ،زباا دسر»« ،زباا دسری»،

«سروزبا دسر» و «سروزبا دسری» ضکا میدهد که در ترکیب فعلی ضیز وی گی تلرسرپذیری
وجود دسرد به بیا دیگر ،ترکیبهای حاصل سز سضمما دو سازه ترکیب میتوسضد به عداوس

دروض سدی برسی وسژهسازی به کار روض برسی ضموضه ،وسژه مرکب فعلی«گلگیار» مایتاوس ضا

پایه ساخت وسژه مرکب «گلگیرساز» قرسر گیرد سما هما گوضه که شوسه ضکاا مایدهدا ،

سین وی گی در ترکیب های فعلی مح ودیت دسرد زیرس سغلب ترکیب هاای فعلای متکالل سز

دو پایه یا وسژه هستد و بیش سز پدج یا شش تلوسژ در ساختما ن ها دی ه ضمیشود

 .2 .2 .2ساخت سازهای
ساخت سازهسی ،مکتمل بر گروهبد ی طبیعای سجازسی جملاه و وی گای ضحاوی زباا سسات
( )Fromkin et al, 2013, p. 82ی

جمله سز ضظر ساختّ سازهسی باه فاعال و گازسره و یاا

گروه سسمی و گروه فعلی تجزیه مایشاود گاروه فعلای و ساایر گاروههاای ضحاوی ضیاز باه

سازههای کوچ

تر تجزیه مایشاوض  ،تاا سیدلاه دیگار قابال تجزیاه ضباشاد فرسیدا تحلیال

سازهسی به صورت قالی و یا به صورت ضمودسرهای درختی ضکا دسده میشود ترکیبهاای
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فعلاای زبااا فارساای ضیااز همچااو جملااههااا و گااروههااای ضحااوی دسرسی ساااخت سااازهسی

سلسلهمرستبی هستد که به روشِ ساخت ترکیب ،بستگی دسرد
خوسربارفروشی

[[[[خوسر] [بار]] [فروش]][ی]]

چویپدبهکش

[[[چوی][پدبه]] [کش]]

چهارپادسرکش

دوچرخهسازی

[[[[چهار][پا]] [دسر]] [کُش]]

[[[[دو][چرخه]] [ساز]] [ی]]

در ترکیب «چهارپادسرکش» ،برسی ضموضه سبت س «چهار» باا «پاا» و ساپا «چهارپاا» باا «دسر»

ترکیب ش ه و «چهارپادسر» ساخته میشود ،سپا ترکیب باال با ستاک «کش» ترکیب شا ه
و «چهارپادسرکش» ساخته میشود به بیا دیگر ،فرسید سااخت ساازهسی باا ترتیاب خاصای

شلل میگیرد و سازة سفزوده ش ه ،گاه به سبت سی وسژه مرکب ماضد «سیم خار دسر »« ،کم

فدر ساز» و گاه به سضتهای وسژه مرکاب ماضدا «جلوبدا یساازی» و «گلگیارسااز» مایپیوضا د

بداابرسین ،باا توجاه بااه ضموضاههاای باااال ترکیاب فعلای زبااا فارسای دسرسی سااخت سااازهسی

سلسلهمرستبی سست که سز سین ضظر شبیه به ضحو سسات در سیانجاا ،ترکیابهاایی کاه سااخت

سازه سی پایگاضی دسرض  ،سشاره میشوض هما گوضه که دسدههای باال ضکاا مایدهدا  ،بیکاتر

ترکیبهای پایگاضی سز چهار تلوسژ تکالیل شا هسضا و ترکیابهاای بایش سز چهاار تلاوسژ
بسااام باااالیی ض سرض ا دسدههااا ضکااا ماایدهد ا کااه ساااختار سااازهسی ترکیاابهااای فعلاای

(ترکیبهای پایگاضی) به سه صورت ساخته میشوض :
 1سازه به سبت سی ترکیب فعلی سفزوده میشود

 2سازه به سضتهای ترکیب فعلی سفزوده میشود

 3سازه فعلی به ترکیب غیرفعلی سفزوده میشود
سلف) ساخت سازه سی در سثر سفزوده ش

سازه به سبت سی ترکیب فعلی ساخته ش هسسات

برسی ضموضه ،در ترکیب فعلی «چهارنیدهدسر» ،سبت س ترکیب فعلی «نیده دسر» سیجاد ش هسسات و

سپا سازة «چهار» به سبت سی ن سفزوده ش ه و ترکیب فعلی «چهاار نیداه دسر» شالل گرفتاه

سست چگوضگی تکلیل سین ترکیب فعلی پایگاضی با سستفاده سز ضمودسر درختی سرس ه میشود.
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Adj

adj

adj
suf
𝜙𝜙

N

N
V
dar



ayene

čahar

شکل  :1ضمودسر ساخت سازهسی ترکیب فعلی «چهار نیده دسر»

سز:

ضموضههایی سز ترکیبهای فعلی زبا فارسی که سین ساخت سازهسی رس دسرض عباارت سضا
تیغتیزکن

[[تیغ][[تیز]][کن]]]

دست و روشویی

[[دست][[رو][شویی]]]

[[خار][[در] [نر]]

خاردرنر

[[سیم][[خار][دسر]]]

سیم خاردسر

ی) ساخت سازهسی در سثر سفزودهش

سازه به سضتهای ترکیاب فعلای سیجااد شا هسسات

برسی ضموضه ،در ترکیب فعلای «جلوبدا یساازی» ،سبتا س ترکیاب فعلای «جلوبدا ی» سز پیوضا

سازههای «جلو» و «بد ی» شلل گرفتهسسات ساپا ساتاک فعلای «سااز» باه ترکیاب فعلای
«جلوبد ی» پیوض خورده و ترکیب فعلی «جلوبد یساز» ساخته شا هسسات در ضهایات ،وضا

«ی» باه سیان ترکیاب سفازوده شا ه و ترکیااب فعلای «جلوبدا یساازی» شالل گرفتاهسساات

چگوضگی ساخته ش
سرس ه میشود

سین ترکیب فعلی که ساخت پایگاضی دسرد ،به صورت ضمودسر درختی

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 159 /

N
Adj

N

Adj

suf

suf

V

N
suf

i

𝜙𝜙

sāz

i

Adv
V
band

jolo

شکل  :2ضمودسر درختی ساخت سازهسی ترکیب فعلی «جلو بد ی سازی»

ضموضههایی سز ترکیبهای فعلی زبا فارسی که سین ساخت سازهسی رس دسرض مکاتمل بار

موسرد زیر هستد :
جبادسرباشی

جلودسرباشی

چهارپادسرکش/چاروسدسرکش

خاکروبهکش

[[[جبا][دسر]][باشی]]

[[[جلو][دسر]][باشی]]

[[[[چهار][پا]][دسر]][کش]]

[[[[خاک][روی]][ه]][کش]]

پ) تلوسژ و پایه فعلی به سضتهای ترکیب غیرفعلی چسبی ه سست برسی ضموضه ،در ترکیاب

فعلی «چای دسرچین فروش» ،سبت س سز ترکیب تلوسژهای «چای» و «دسرچین» ترکیب غیرفعلی
«چای دسرچین » ساخته ش هسست و سپا ساتاک برگرفتاه فعلای «فاروش» باه سیان ترکیاب
غیرفعلی سفزوده ش ه و ترکیاب فعلای «چاای دسرچاین فاروش» شالل گرفتاهسسات ضماودسر

ساخت سازهسی سین ترکیب در زیر نورده میشود:
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Adj

N

adj

Suf

V

N

N

𝜙𝜙

foruŠ

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑎𝑎𝑟𝑟č

𝑦𝑦𝑎𝑎č

شکل  :3ضمودسر درختی ساخت سازهسی ترکیب فعلی «چای دسرچین فروش»

ضموضااههااایی سز ترکیاابهااای فعلاای زبااا فارساای کااه سیاان ساااخت سااازهسی رس دسرض ا ،

دربرگیرض ة موسرد زیر هستد :
ته سفرهخور

[[[ته][سفره]][خور]]

چاپخاضهدسر

[[[چاپ][خاضه]][دسر]]

چای دسرچینفروش

[[[چای][دسرچین]][فروش]]

[[[[چهار][پا]][دسر] [ی]]]

چهارپادسری

عالوه بر ترکیبهایی که ساخت سازهسی دسرض و به صورت پایگاضی تکلیل مایشاوض ،

گروه دیگری سز ترکیبها ضیز وجود دسرض که به صورت ضاپایگاضی تکلیل میشوض بررسی

دسدههای پ وهش حاضر ضکا میده که بسام ترکیبهای فعلای ضاپایگااضی در مقایساه باا

ترکیبهای پایگاضی بسیار کمتار سسات ترکیابهاای «خودبیمارسضگااری»« ،سزنیگذشاته»،
«سزجااا گذشااته»« ،سزجد ا

برگکااته»« ،سزخ ا سخوسسااته»« ،سزخااودگذشااته»« ،سزدسااتدسده»،

«سزدسترفته»« ،سزسرگیری»« ،سزقلم سفتااده»« ،سزمارد گریاز»« ،سزمیاا رفتاه»«،سزهام پاشای ه»،

«سزهاامدررفتااه»« ،سزهاامگسسااته»« ،باارزسضااوضکسااته»« ،بااهجااا نماا ه»« ،مااندرنوردی» و

«شبزض هدسری» ضموضههایی سز سین مورد هستد
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 .3 .2 .2روابط بین سازهها
دو گوضه سرتباو مابین سازههای جمله وجود دسرد که در بین سازههای ترکیب ضیز دی ه مایشاود

ض ست ،سرتباو سازهها با فعل جمله سست که در ضظریه معداایی 1سرتبااو موضاوع ا گازسره ضامیا ه
میشود در سین زمیده ،در دستور زسیکی جایگاه گروههای سسمی به عدوس فاعال ،مفعاول صاری

و مفعول غیارصاری ضقاش موضاوع رس باازی مایکددا بسایاری سز ترکیابهاای فعلای ماضدا
«سرشلسته»« ،ضوشتسفزسرفروشی»« ،میردسد»« ،شاهشداچ»« ،خاضهکاوی» (کاوی

در خاضاه) و

«شفتهریزی» (پرکرد محلی با شفته) دسرسی سین گوضه سرتباو هستد که هم موضاوع دروضای

(مفعول صری و غیرصری ) و هم موضوع بیروضی (فاعل) در ساخت ترکیب مکارکت دسرض

سرتبااو دیگااری کاه بااین ساازههااای ترکیاب فعلاای وجاود دسرد و ن هااا رس مکاابه ضحااو

میسازد ،سرتباو هسته و توصیفکدد ه سست به سین صورت که سازه غیرفعلای ساازه هساته

برگرفته فعلی رس توصیف میکد سین سرتبااو در میاا ترکیابهاای فعلای غیرموضاوعی و

ترکیبهای فعلی ملرر وجود دسرد ترکیبهای فعلی غیرموضوعی ،موسردی هستد کاه در

ن ها سازه غیرهسته سفزوده و صفت سست ماضد ترکیبهاای فعلای «ضوسااز» و «دوباارهدوز»

که سفزودههای «ضو» و «دوباره» هستههای برگرفته فعلی «ساز» و «دوز» رس تعریف میکدد در

ترکیبهای «زشتگو» و «زیبابین» ،صفتهای «زشت» و «زیبا» (که در وسقع کارکرد قیا ی
دسرض ) سازههای «گو[ی]» و «بین» رس تعریف مایکددا در ترکیابهاای فعلای ملارر ساازه

تلرسری به سازه برگرفته سز فعل میپیوض د ترکیبهای فعلی ماضد «فال فال ش ه» و «دلدل

زضا » ضموضههایی سز ترکیبهای فعلی ملرر هستد ترکیبهاای فعلای ملارر ،پایاه سااختی
فعل مرکب و ساختار موضوعی ض سرض

2

 .4 .2 .2ربط همپایگی و حذف
ربط همپایگی ،فرسید بههمپیوستن سازههایی سست که سز لحام ضحوی مقوله یلساضی دسرض

ربط همپایگی سز وی گیهای جمله و گروه ضحوی سست برسی ضموضه ،دو جمله یاا دو گاروه
ضحوی میتوسضد سز طریق وسژههای ربط «و»« ،یا» و «سما» به هم پیوض زده شاوض ماضدا پیوضا

semantic theory
gapping

1
2
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میا دو جملة «علی رسه میرفت و سجاد میدوی » و یا سرتباو میا دو گروه سسامی «کتاای
علی و عید

سجاد روی میز سست» در دسدههای ترکیابِ فعلای ضیاز ،ماوسرد بسایاری یافات

میشود که سازههای ن ها سز طریق حرف ربط «و» به هم مرتبط ش هسض ماضد «مهار و ماو

شا ه»« ،ساار و دسات شلسااته»« ،رضا

و روغان زده»« ،دساات و رو شساته» و «دساات و پااا

شلسته» و ضیز ترکیبهای فعلی ملرر ماضد «من [و] منکدا » و «ل

[و] ل

کدا »

وی گی دیگری که در ترکیبهاای فعلای زباا فارسای مکااه ه مایشاود کاه باا رباط

همپایگی همرسه سست ،وی گی حذف عدصر هسته ترکیبهای فعلی سست که سز وی گیهای
برجستة گروه ضحوی و جمله ضیز به شمار میرود برسی ضموضه ،ترکیب فعلی «ضا ونیدسر» به
صورت «ضا دسر» و «نیدسر» بودهسست که به دلیل حماور هساته فعلای «دسر» ،سولاین ساتاک

فعلی حذف ش ه و ترکیب باال به صورت «ضا ونیدسر» در روساخت ضمایا ش هسست سیان

حذف ،در صرف و ترکیبهای غیرفعلی مکاه ه ضمیشود بدابرسین ترکیابهاای فعلای ضیاز

ماضد گروههای ضحوی ،وی گی ربط همپایگی و حذف رس میپذیرض ( Lieber & Scalise,

)2006, p. 5

 .5 .2 .2پرسشواژه
یلی سز وی گیهای ضحو و گروههای ضحوی سین سسات کاه مایتاوس ساازههاای ن هاا رس سز

طریق وسژههای پرسکی به حالت پرسکی درنورد به بیاا دیگار ،پرساشوسژه رس جاایگزین

یلی سز سازه های جمله کرد و ن رس به سبت سی جمله حرکات دسد همچداین مایتاوس ساازة
وسبسته و یا سازة موضوع ترکیب فعلی رس پرسکی کرد در ترکیبهای فعلای کاه باه وسایلة

حرف ربط «و» به هم مرتبط میشوض  ،ضیز یلی سز سازههای وسبساته و یاا هار دو باه صاورت
پرسش در مینید در ترکیب فعلی «سزجد

برگکته» میتوس وسژه جد

رس سؤسلی کارد و

به صورت «سزکجاا برگکاته » نورد همچداین در ترکیابهاای فعلای «سزسضا سزهگذشاته» باه

صااورت «سزچاایگذشااته » در «هفااتگیسااودسر» بااه صااورت «چداا گیسااودسر » و یااا

«هفتچیدسر »« ،ملتبخاضهدسر» به صورت «چهچیزدسر »« ،تازهبهدورس رسی ه» به صورت «

تازهبهچیرسی ه »« ،خ سخیردسده» به صورت «کیخیردسده »« ،خاضهخرسیکان» باه صاورت

«چیخرسیکن » میتوس سازه غیرفعلی رس پرسکای ضماود همچداین در ترکیابهاای فعلای
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«ضمایشضامهضویا» و «دستوپاادسر» مایتاوس باا سساتفاده سز وسژههاای پرسکای ،ن هاا رس باه

صورت «چهچیزضویا » و یا «چیدسر » یا «دستوچیدسر » پرسکی ضمود با توجه به ماوسرد

باال ،میتوس سدعا ضمود سازههای ترکیبهای فعلی زبا فارسی رس میتوس همچو جملاههاا

و گروههای ضحوی به وسیله وسژههای پرسکی ،سؤسلی کرد هماا گوضاه کاه ضموضاههاا ضکاا

میدهد  ،پرسشوسژه حرکت ضمیکد و در جای سصلی خود باقی میماضا باه بیاا دیگار،

ترکیاابهااای فعلاای فقااط «پرسااشوسژه در جااای سصاالی» 1رس ماایپذیرض ا سز ن جااایی کااه

پرسشوسژه در ترکیبهای فعلی فاق حرکت سست ،بدابرسین میتاوس ضتیجاه گرفات کاه در

ترکیب فعلی سگرچه پرسشوسژه در ب ش ضحو حرکات ضمایکدا  ،سیان حرکات در ب اش
صورت مدطقی سضجا میگیرد

 .6 .2 .2زایایی
فرسید های صرفی و ضحوی سز جدبه مک صاة زسیاایی باا یلا یگر تفااوت دسرضا ( Mithun,

 )2009, p. 580فرسید های وسژهسازی گسترة متغیری سز زسیایی رس ضکا میدهد در بعمای

موسرد ،بههیچوجه زسیا ضیستد  ،سما در موسرد دیگری بسیار زسیا هستد به بیا دیگار ،بار روی
پیوستاری سز غیر زسیا تا کامالً زسیا قرسر دسرض سگر فرسید ی کامالً زسیا باش ضحاوی و در غیار

سین صورت صرفی سست بیلار و فاساوال ( )Baker & Fasola, 2009, p. 597فرسیدا های

غیرزسیا رس مربوو به حوزه صرف میدسضد  ،در صاورتی کاه زسیاایی سز مک صاههاای گاروه

ضحوی هستد ()Lieber, 2010, p. 63

پ وهشهای سضجا ش ه در زمیداه ترکیاب ( )Tabatabae, 2003; Xabbaz, 2006و باه

وی ه ترکیب فعلی ضکا گر سیان سمار سسات کاه ترکیاب در زباا فارسای بسایار زسیاا سسات

دسدههای ترکیب فعلی 2و مقایسه ن با ترکیب غیرفعلی ضکا میدهد که سیان مقولاة زبااضی
wh-in-situ

1

 2دسدههای ترکیب فعلی سین مقاله برگرفته سز رساله دکتارسی ضگارضا ه و بایش سز  8481وسژة مرکاب فعلای زباا فارسای
سست که سز فرهد

بزر

س ن ( )Anvari, 2007سست رسج ش هسض زبا فارسای ماورد ضظار در سسات رسج دسدههاای

ترکیب فعلی زبا فارسی سمروز بود بسام دسدههای ترکیب فعلی در مقایسه با دسدههای ترکیب غیارفعلای رسااله خبااز

( )Xabbaz, 2006که سفزو بر  3974مورد سست بیا گر سین سمر سست که ترکیب فعلی و یا ترکیب سشاتقاقی در زباا
فارسی بیش سز دو برسبر ترکیب غیرفعلی زسیایی دسرد
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در مقایسه با ترکیب غیرفعلی بسیار زسیاتر سسات و گویکاورس سز سیان فرسیدا بارسی سااخت

وسژههای ج ی زیاد سستفاده میکدد به بیا دیگر ،گویشورس سز سضمما موضوع ،سفزوده،
صفت و گروه ضحوی به ستاک فعلی همرسه با وض سشتقاقی وسژههای ج یا رس مایساازض سز

میا ترکیبهای فعلی بیکترین میزس زسیاایی ،مرباوو باه ترکیابهاایی سسات کاه سز طریاق
سفزوده ش

وض سشتقاقی صفر به پایه فعلی ساخته ش هسض  4365مورد ترکیب فعلی باا وضا

سشتقاقی صفر ،در برسبر  4116مورد ترکیب فعلی با وض های سشاتقاقی «ضا ه»«،ی»« ،ه»« ،س » و
«سضه» سز کل  8481مورد ترکیب فعلی ،ضکاضگر زسیایی بسیار زیاد ترکیبهای فعلی باا سشاتقاک
صفر در زبا فارسی هستد

سز ضظر وسجی ضیز ترکیبهای فعلی بسیار زسیا هستد زیرس در سثر سضمما سازهها باه هساته

فعلی تغییری در تلفظ وسژههای ساختهش ه ،سیجاد ضمیشود و وسژهها سز جدباه نوسیای شافاف

هستد سز ضظر معدایی ،ترکیب های فعلی ی

دست ضیستد و به دو صورت شفاف و تیره مکاه ه

میشوض سز ن جایی که سز سه عامل تأثیرگذسر (بسام  ،ع
بر زسیایی ترکیب فعلی دو عامل به طور کامل و ی

تغییر نوسیی و شفافیت معدایی)

عامال ضیاز باه صاورت مکاترک ضقاش

دسرد ،پا میتوس به روشدی ترکیب فعلی رس سز ضظر زسیایی هماضد ضحو و بسیار زسیا دسضست

 .7 .2 .2نمود
ضمود مکتمل بر دیرشِ عمل یا حالت سست که به وسیله فعل بیا میشاود و باا زماا و وجاه

همرسه سست ضمود کامل ،1ضاقص ،2عادتی 3و ملرر 4در زباا هاای گوضااگو گازسرش شا ه

سست ( )Roeper, 1988, p. 187; Don, 2009, p. 383وی گای ضماود دساتوری ،یلای سز

مک صههای جمله و به طور کلی وی گی ضحو سست مطالعاة ترکیاب فعلای زباا فارسای و
بررسی دسدهها ضکا میده که چهار ضوع ضماود گازسرششا ه در ترکیابهاای فعلای زباا

فارسی ضیز مکاه ه میشود ماوسردی ماضدا «دیاررو» (وی گای نضچاه باه کدا ی و در ما ت

طوالضی سز میا میرود)« ،شلرریزس » (در حال خوشصحبتی)« ،کرکرکدا » (خد هکداا )،

1

perfective
imperfective
3
habitual
4
iterative
2
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«کیلککا » (در حال کیل ککی ) دسرسی ضمود ضاقص (مستمر) هساتد ترکیابهاای فعلای

همچو «رودستخورده» (گول خورده)« ،زبا بری ه» (ن که زبااضش بریا ه شا هسسات) و
«صافکرده» (وی گی نضچه سز صافی عبور دسده ش ه تا موسد زس ن ج س شود) ضمود کامال

رس ضکا میدهد ترکیبهایی ماضد «مظلو چزسضی» (عادت به نزسر سفرسد مظلو دسشتن) ضمود
عادتی و ضموضههایی همچو «سد

بارس » و «سد

پاشا » (پرتاای پایدرپای ساد

) ضماود

ملرر رس ضکا می دهد بدابرسین سز جدبة وی گی ضمود ،ترکیب های فعلی رفتاری همچو جمله
و ضحو دسرض و سین وی گی ترکیبهای فعلی رس در گروه فرسید های ضحوی قرسر میده

 .3 .2ویژگیهای صرفی-نحوی ترکیب فعلی
در سین ب ش ،وی گیهایی سز ترکیابهاای فعلای نورده مایشاوض کاه ن هاا رس در گاروه
فرسید های صرفی  -ضحوی قرسر میدهد به بیا دیگر ،رفتار ترکیبهای فعلی ضسبت به سیان
وی گیها یلسا و هماهد

ضیست و گروهی سز ترکیبهای فعلی سین مک صههاا رس دسرضا

و گروهی دیگر سز ترکیبهای فعلی سین مک صهها رس ض سرض

 .1 .3 .2ارجاعی
سازة غیرهستة ترکیب ،به مص سک خاصی سشاره ضمایکدا و سسام جادا سسات در ترکیاب

« »student film societyیا «مجمع فایلم دسضکاجویی» هایچیا

سز ساازههاای « »studentو

« »filmبه «دسضکجو» یا «فیلم» خاصی سشاره ضمیکددا ( )Spencer, 1991, p. 37ساازههاای

ترکیب فعلی و به وی ه سازه غیرفعلی به مص سک خاصی سشاره ضمایکدا  ،بللاه باه طبقاه خاصای
داللاات دسرض ا باارسی ضموضااه ،ترکیاابهااای فعلاای «سرشلسااته»« ،سضگااورچیدی»« ،خاضااهفروشاای»،
«مسافرککی» و «ماهیگیری» به «سر»« ،سضگور»« ،خاضه»« ،مسافر» و ماهی» مک صی سشااره ض سرضا

سما در جملههای «پزش

سرِ شلسته رس پاضسما کرد» و «سخیرسً سضگاورِ چیدای هام در باازسر یافات

میشود» ،وسژههای «سر» در گروه ضحوی «سرِ شلسته» و «سضگور» در گروه ضحاوی «سضگاورِ چیدای»

به ترتیب به سر و سضگاور خاصای سشااره مایکددا و سرجااعی هساتد بداابرسین ،سز جدباه وی گای

سرجاعی بود سازههای ترکیب فعلی غیرسرجاعی هستد و مقولههایی که سیان وی گای رس دسرضا ،

به حوزه صرف تعلق دسرض و صرف در ساخت ن ها دخالت دسرد در مورد وی گی سرجااعی در
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ترکیبهای فعلی سستثداهایی ضیز یافات مایشاود بارسی ضموضاه ،ترکیابهاایی ماضدا «خ سپساد »،
«خ سدسد»« ،علیدسد» و «سمیردسد» ضیاز مکااه ه مایشاوض کاه ساازه غیرهساته سرجااعی سسات ،سماا

فرسوسضی سین ترکیبها در مقایسه با ترکیبهای فعلی غیرسرجاعی بسیار سض ک سسات باا توجاه باه
معیار سرجاعی ترکیبهای فعلی به هر دو حوزه صرف و ضحو تعلق دسرض
 .2 .3 .2انسجام صرفی

سفزود تلوسژهای تصریفی ماضد تلوسژ شمار «ها» و ضیز تلوسژهای سشتقاقی همچاو «تار» و

«ترین» به سضتهای سسم ،صفت و قی مرکب فعلای تاابع هماا قوسعا سفازود سیان وضا ها باه

وسژههای بسیط سست ( )Xabbaz, 2006, p. 90; Haspelmath, 2002, p. 158در گروههای
ضحوی ،تلوسژهای تصریفی و سشتقاقی به سازه هسته سفزوده میشوض ماضد «برضجهای شامال
مرغوی سست» که وض تصریفی «ها» به هسته گروه ضحوی «برضج شمال» یعدی «بارضج» سفازوده

ش هسست در ترکیبهای فعلی ،تلوسژهای تصریفی و سشتقاقی به سازههاای هساته همچاو

«جا دسرس »« ،جا دسری» و غیرهسته ماضد «شلستهدال »« ،شلستهدلی» سفزوده میشاوض باه

بیا دیگر ،در ترکیب هاای فعلای تلوسژهاای تصاریفی و سشاتقاقی باه کال ترکیاب سفازوده
می شود که به سین وی گی سضسجا صرفی گفته میشود ترکیبهایی ماضد «سفساارگسای ته»،

«سمتحا دسده»« ،ب تبرگکته»« ،ب تبسته»« ،پا[ی] بسته»« ،پاچاهورمالیا ه»« ،پاا[ی]شلساته»،

«پاشدهترکی ه»« ،پاشدهخوسبی ه»«،پا رمارده»« ،پاردهدریا ه»« ،پکامری تاه» و «پوساتکدا ه»

ضموضههایی سز سین مورد هستد ضموضههای سشارهش ه ،تأییا ی هساتد بار سیدلاه ترکیابهاای

فعلی دسرسی وی گی سضسجا صرفی هستد  ،سما موسردی ضیز مکاه ه میشوض که سیان وی گای

رس ض سرض و رفتاری شبیه به گاروههاای ضحاوی دسرضا بداابرسین سز جدباه سضساجا صارفی ضیاز

ترکیبهای فعلی یل ست و هماهد

ضیستد

 .3 .3 .2شفافیت و تیرگی معنایی
سضمما سسم ،صفت ،قی و یا گروه با پایاه فعلای ترکیابهاای فعلای رس سیجااد مایکدا کاه

وسژههای ج ی هستد و بر معدای وی هسی داللت میکدد معدای سین ترکیبها باا توجاه باه

تلوسژهای سازض ه ،شفاف و یا تیره سست وسژههای مرکب شفاف ،ترکیبهایی هستد که با
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توجه به تلوسژهای سازض ه بتوس ن ها رس تعبیر کرد ،سما معدی ترکیبهاای تیاره باا توجاه باه

تلوسژ های سازض ه ن ها به دست ضمینی تیرگی معدایی ،ضکا میده کاه وسژههاای زباا

در همدکیدی تحت تأثیر یل یگر تغییر معدی دسده و دستخوش سفازسیش یاا کااهش معداایی

میشوض

در مورد سیدله نیا ترکیب باه صاورت کلای و ترکیاب فعلای باه صاورت خاا

دسرسی معدای سضباشتی یا سضحصاری سست مایتاوس گفات کاه سگار دو وسژه در معدای سولیاه و

بیضکا خود با یل یگر سدغا شوض  ،معدای شفاف خوسهد دسشت («میوهفروش») در حاالی

کاه سگاار دو سااازه در ترکیاب باا یلا یگر دسااتخااوش سفازسیش و کاااهش معدااایی شااوض

(«عکوهفروش») سز جدبه معدایی ضکا دسر ش ه و ترکیب تیره رس تکلیل میدهد هدگامی کاه

یلی سز وسژه ها در معدای سولیه و دیگری به صاورت ضکاا دسر باه کاار رود ،ترکیاب در حا

فاصل شفاف و تیره قرسر خوسه گرفت (وطنفروش) سز ن جایی که وسژهها به طاور کلای
معدای غیرقابل پیشبیدی دسرض  ،بدابرسین سگر معدی تا

ساازههاای ترکیابهاای فعلای

تا

شفاف رس ض سضیم به معدای کل ترک یب پی ضمیبریم به بیا دیگر ،وسژههای مرکب شفاف ضیز
همچو وسژهها معدای غیر قابل پیشبیدی دسرض
 )p. 16ی

لیبر و سسلالیز ( Lieber & Scalise, 2006,

مک صه مهم برسی تعیین وسژگااضی باود یا

پیش بیدی بود معدایی میدسضد با فرض دسضستن معدی ت

ت

فرسیدا وسژهساازی رس غیار قابال
ساازههاا ،وسژههاای مرکاب

شفاف معدای سضباشتی دسرض و به حاوزه ضحاو مارتبط سضا  ،سماا وسژههاای مرکاب تیاره معداای

وسژگاضیش گی و سضحصاری دسرض و به حوزه وسژگاضی و صارفی تعلاق دسرضا ترکیاب هاای

فعلی «جاجیمبافی»« ،حیاتب ش»(ب کد ه زضا گاضی)« ،جالیزکااری» و «زسغاهضکاین» معداای

سضباشتی دسرض و معدای ترکیب سز معدای سازه های ن ها روشن مایشاود ،سماا در ضموضاه هاای

«دست و پا بسته» (گرفتار)« ،سز خ س خوسسته» (باکمال عالقمد ی)« ،باالرو» (ضوعی پدجره که

رو به باال باز میشود)« ،دسات و پاا گیار» (مازسحم) و «دسات و پدجاه دسر» (دسرسی هدار) باا

دسضستن معدای سازههای ترکیب ضمیتوس به معدای کل سازه پای بارد ضموضاههاای بااال ضکاا

میدهد که ترکیبهای فعلی زبا فارسی هم دسرسی معدای سضباشتی و هم معدای مدحصار باه

فرد و سصطالحی هستد بدابرسین معیار تیرگی و شفافیت معدایی ترکیبهاای فعلای رس ضاه در
حوزه صرف و ضه در حوزه ضحو ،بلله ن ها رس در هر دو حوزه ضحو و صرف قرسر مایدها ،

سما سز جدبة غیرقابل پیشبیدی بود معدایی ،هماه ترکیابهاای فعلای باه حاوزه صارف تعلاق
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دسرض همه ساختارهایی که سز طریق ضحو ساخته مایشاوض  ،باه لحاام معداایی شافافسضا و

برو دسد فرسید های زسیا هستد  ،در حالی که ساختارهای غیرشفاف وسژگاضیسض

 .4 .3 .2انسجام نحوی
مابین ساازههاای گاروههاای ضحاوی مایتاوس تلوسژهاای دساتوری و یاا وسژگااضی نورد و

سازههای ن ها رس گساترش دسد ،سماا ضمایتاوس تلوسژهاای دساتوری و یاا وسژگااضی رس باین

سازههای وسژهها قرسر دسد به بیا دیگر ،وسژهها گسترشضاپذیر هستد ( Haspelmath, 2002,

 )p. 159; Xabbaz, 2006, p. 91ترکیبهای فعلی زبا فارسی سز ضظر گساترشپاذیری و

درج تلوسژهااای وسژگاااضی و دسااتوری در میااا سااازههااای ن هااا بااه دو گااروه دسااتهبدا ی

میشوض گروهی سز ن ها ماضد «نیخک

کن» غیارقابال گساترش هساتد در حاالی کاه

گروه دیگری ماضد «دررفتاه»« ،تاازهرسای ه»« ،دودخاورده»« ،مهماا دسر»« ،دساتفروشای»،

«دستشویی» «،ضمایشضویا» و «گلدسر» گسترش پذیرض و میتوس تلوسژهای دساتوری و

نزسد و یا تلوسژهای نزسد «هم فرو»« ،باه دورس »« ،چارسغ»« ،خاضاه»« ،دو » « ،و رو» «،ضاماه» و

«بوتاااه» رس باااه ترتیاااب در میاااا ن هاااا گدجاضا ا و ترکیااابهاااای «درهااامفااارورفتاااه»،

«تااازهبااهدورس رساای ه»» ،دودچاارسغخااورده»« ،مهمااا خاضااهدسر»« ،دسااتدو فروشاای»،

«دستوروشویی»« ،ضمایشضامهضویا» و «گلوبوتهدسر» رس سیجااد کارد همچداین تلوسژهاای

تصریفی و سشتقاقی ضیز میا سازههای ترکیب فعلی مینیدا ضموضاة سیان ماوسرد رس مایتاوس

تلوسژ سشتقاقی «ب» در ترکیب فعلی «جیرهبگیر» ضا برد کاه باین ساازههاای موضاوع و هساته

فعلی نم هسست یا سیدله تلوسژهای مدفی به دو صورت «ضا» و «ضا» بین دو سازه نم ه و ن هاا
رس سز هم ج س کردهسست ماضد ترکیب فعلی «جها دی ه» کاه باا سفازوده شا

«ضاا» ترکیاب

«جها ضادی ه» ساخته ش هسست همچدین میتاوس باه ترکیابهاای فعلای «خا ماترسااضی»،

«خوسضینزسده» سشاره کرد که تلوسژهاای تصاریفی جماع «ست» و «یان» باین دو ساازه فاصاله

سض سختهسست همچداین جماع بایقاعا ه ،در ترکیابهاای فعلای همچاو «مصاال فروشای»
سست اللی سست بر سیدله جمع بیقاع ه قبال سز صاورتبدا ی ترکیاب شالل مایگیارد کاه

تأیی ی بر فرضیه ترتیب سطوح نلن ( )Allen, 1978سست ترکیبهای فعلی گسترشپاذیر
و گسترشضاپذیر تأیی کدد ه صرفی-ضحوی بود ترکیبهای فعلی زبا فارسی سست
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 .3نتیجهگیری
وی گیهای مطرحش ه ترکیب فعلی  ،ضحاوی و صارفی باود ن هاا و سرزیاابی وضاعیت و

رفتار ترکیب فعلی در پیوض با سین وی گیها در ج ول زیر مینی تا سلگاوی روشانتاری سز
ضحوی ،صرفی و یا ضحویاصرفی بود سین مقوله زسیا به دست نی

جدول  :1وی گیهای ضحوی و صرفی و رفتار ترکیب فعلی
ویژگیها
سرجاع ضمیری
فرسید وسژهسازی
بیقاع گی
ع پیشنید سازی سازهها
غیر سرجاعی بود سازه غیرهسته
سضسجا صرفی
شفافیت
معدایی
تیرگی
سضسجا ضحوی
تلرسرپذیری/بازگکتی
ساخت سازهسی
روسبط بین سازهها
ربط همپایگی و حذف
پرسشوسژه
زسیایی
ضمود
جمع کل

نوع ویژگی
صرفی
نحوی
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
8
8

نحوی
+
+
+
+
+
+
+
+
8

رفتار ترکیب فعلی
نحوی ـ صرفی
صرفی
+
+
+
+
+
+
+
+
+
4
5

سز میا ِ  16وی گی یاد ش ه 8 ،وی گی باه ضحاو و  8وی گای باه صارف سختصاا

دسرد

رفتار ترکیب فعلی با توجه به وی گیهای سشارهش ه ،در  8مورد ضحوی ،در  5ماورد صارفی

و در  4مورد هر دو وی گی رس به صورت مکترک دسرض با توجه به سین مک صهها ،ترکیاب

فعلی بیکتر مک صههای ضحوی رس دسرد ،سگرچه مک صههای صرفی رس ضیاز شاامل مایشاود

بدابرسین با توجه به وی گیهای باال ،سین مقوله زسیای زبااضی در حاوزه تعامال صارف و ضحاو

قرسر دسرد به بیا دیگر ،ترکیب فعلی بر روی پیوستاری قارسر دسرد کاه در یا

ساوی ن

ضحو و در سمت دیگر صرف وسقع سست و ترکیب فعلی بیکتر گرسیش به سوی ضحو پیوساتار
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دسرد سز ن جایی که سز  16وی گی یاد ش ه 8 ،وی گی ضحوی 5 ،وی گی صرفی و  4وی گی

ضحوی -صرفی سست ،روشن سست که ترکیبهاای فعلای وی گایهاای ضحاوی مکاترکی باا

گروههای ضحوی دسرض و به همین سبب تک یص ن ها سز گروههای ضحوی دشوسر سسات باا

توجه به سیدله ،تمایز سین دو مقوله برسی طبقهبد یهای زباضی ضروری باه ضظار مایرسا  ،باا

توجه به وی گیها و دسدههای ترکیبهای فعلی معیارهای سرس هش ه در مورد ترکیب رس سادجی ه
میشود تا مک ص شود که نیا معیارهای کارنم ی برسی تمایز سین دو مقوله زباضی هستد

وی گیهای ترکیب فعلی در زبا فارسی ضکا میدهد که سین مقوله بسیار زسیا ن گوضاه

که فای ( ،)Fabb, 1984رُسپار ( ،)Roeper, 1988, 1987دی شاولو (،)Di Sciullo, 2009

وسح ی ( )Vahedi, 2009و هارلی ( )Harley, 2009بیا کردهسض  ،فرسید ی کاامالً ضحاوی
ضیست همچدین ن گوضه که سللرک ( ،)Selkirk, 1986دیشولو و ویلیاامز ( Di Sciullo

 ،)& Williams, 1987باوی ( )Booij, 2005a, 2009و تانهَلان ()Ten Hacken, 2009

بیا میکدد  ،فرسید ی کامالً صرفی ضیستد بلله ن گوضه که لیبار ()Lieber, 1992, 2010

و رُسپر و زیگل ( )Roeper & Siegel, 1978سدّعا میکدد  ،فرسیدا ی صارفی-ضحاوی سسات

که در زبا فارسی وی گیهای ضحوی وز بیکتری دسرض به صورت خالصه ترکیاب فعلای
زبا فارسی دسرسی مک صه های زیر هستد

 1ترکیب فعلی زبا فارسی جزیره سرجاعی سست و ضمیر ضمیتوسضا جاایگزین عداصار
سازض ه ن شود

 2ترکیب فعلی زبا فارسی سز جدبه وی گیهای معدایی ،سضساجا صارفی(سفزوده شا
تلوسژ تصریفی) سضسجا ضحوی (گسترشضاپذیری) سلگوی بیقاع ه دسرد

 3هیچی

سز سازههای ترکیب فعلی پیشنید ضمیشوض

 4برو دسد ترکیب فرسید وسژهسازی و کل معدایی سست

 5ترکیب فعلی زبا فارسی وی گی تلرسرپذیری یا بازگکتی دسرد (سین وی گای ماضدا
ضحو ضامح ود ضیست)

 6ترکیبهای فعلی ساخت سازهسی دسرض

 7روسبط بین سازههای ترکیبهای فعلی (موضوع ا گزسره و توصیفکدد ه ا توصایف
ش ه) ماضد روسبط بین سازههای جمله سست
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 8سازههای ترکیب فعلی رس میتوس به وسیله وسژههای ربط به هم پیوض زد که سین سمار
مدجر به حذف عدصر فعلی ب کی سز ترکیب فعلی میشود

 9سازههای غیرفعلی ترکیب فعلی رس میتوس سز طریق وسژههای پرسکی ،سؤسلی ضمود

 10ترکیبهای فعلی زبا فارسی سز جدبه بسام و شفافیت نوسیی بسایار زسیاا هساتد سز
جدبه معدایی ضیز ترکیابهاای فعلای شافاف کاه تأیی کددا ه زسیاایی سسات ،در زباا
فارسی مکاه ه میشود

 11ترکیب فعلی ماضد جمله دسرسی ضمود سست

 12سازه غیرفعلی ترکیب فعلی در بیکتر موسرد به مص سک خاصی سشاره ضمیکد

 13همه ترکیبهای فعلی زبا فارسی سضسجا صرفی ض سرض

 14ترکیبهای فعلی زبا فارسی معدای تیره و شفاف دسرض و هر دو طبقه ترکیب فعلای
(شفاف و تیره) معدای غیرقابل پیشبیدی دسرض

 15ترکیبهای فعلی زبا فارسی سز ضظر سضسجا ضحوی ی

دست ضیستد و ترکیابهاای

فعلی گسترشپذیر و گسترشضاپذیر در زبا فارسی مکاه ه میشود
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