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چکیده

 دلیـلِ  وند کـه بـه  ش میسی به آن دسته از واحدهاي زبانی اطالق شنا نمطالعات زبادر ها یانعکاس

یـا   )غیرمسـتقیم مفعول مستقیم یـا  (عل میان فاعل و موضوع دیگر ف بودگی مرجع همرمزگذاري 

بررسـی آن  بـه  بر آن است تا مختصر حاضر .وندش میگرفته  کار بهدر جمله تأکید برگروه اسمی 

و»خویشـتن «و»خویش«:که با عناصر انعکاسیِ ردازدبپدر زبان فارسی مرکبکلمات دسته از 

این  ویژگیِ واکاويِ با هدفاین بررسی .یندآ میپدید »خود«انعکاسیِ تأکیديِو عنصر انعکاسی 

ۀ همـ یعنـی رمزگـذاري    ،کامـل »ِساخت موضـوعی «تصویرکشیدنِدسته از واژگان مرکب در به

به انجـام رسـیده  »تأکید«مفهوم  همچنینو واژه یک درون »عکاسینا«ۀبا مشخصو  اتموضوع

ـ    .اسـت  در بررسـی سـاخت   )2011(حاضـر از تحلیـل کـونیش    ۀ در ایـن زاویـه از واکـاوي، مقال

ي هـا  لجـا کـه بخشـی از تحلیـ    از آن.اسـت  دهکـر پیروي ها یترکیبات اسمی با انعکاس موضوعیِ

بـه خـدمت گرفتـه     شدگی دستورية اصول انگاراست، ي درزمانی بودهها شپژوهش نیازمند کاو

ات واژگـانی نیـز   بودند که عناصر انعکاسـی در ترکیبـ   حاکی از این حقیقت ها شاین کاو.اند هشد

اي پژوهش نشان ه هداد.نندک میي نحوي رمزگذاري ها تبودند که در ساختنها حامل مفاهیمی 

هند که پیدایش ترکیبات واژگانی با عناصر انعکاسی، در فصـل مشـترك نحـو و واژگـان بـه      د می

 همچنـین .وردارنـد بـاالیی برخ  پذیريِترکیب میزانازترکیبات مذکور رو اینیوندد، از پ میوقوع 

مفهـوم انعکـاس را پـیش از مفهـوم     ي دنیـا،  هـا  زباندیگر همانند زبان فارسی، د که شمشخص 

کـه  مقاله نشـان مـی دهـد    ایننتایج .استهکردرمزگذاري  ترکیبات واژگانیدر»تأکید«قیديِ

بـه  ، »خـود «نیز کـاربرد انعکاسـیِ   مفعول مستقیم و و  فاعلۀ ، رابط»انعکاس«مفهومِ رمزگذاريِ

و  فاعـل و مفعـول غیرمسـتقیم   ۀ ، رابط»تأکید«مفهومِ از رمزگذاريِترتیب بهمیزان قابل توجهی 

.استهکاربرد دیگر عناصر انعکاسی بیشتر بودنیز 

موضــوع، ي تأکیــدي، ترکیبــات واژگــانی، ســاخت هــا ی، انعکاســهــا یانعکاســ:اهــ هکلیــدواژ

.شدگی دستوري

1. shadidavari27@gmail.com
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مقدمه-1

یـا  محمـول   موضـوعات  بـودگیِ  مرجـع  همعناصري دستوري هستند که بازنمایی1ِ»ها یانعکاس«

فارسـی و   ازجملـه ي دنیـا  هـا  زبـان این عناصـر در برخـی از   .را برعهده دارند»انعکاس«مفهوم 

 اخیري ها تصور.نندک میایفا گروه اسمی را نیزبر »تأکید«انگلیسی، با یک صورت واحد، نقش 

.وندشـ  مـی نامیـده  »عکاسی تأکیـدي نا«و در این پژوهشدر دستورهاي سنتی، ضمایر تأکیدي 

جـایی کـه فاعـل و    (»انعکـاس «را در مفـاهیم  »خـود «، انعکاسیِترتیب به)2(و)1(ي ها لمثا

:دنهد مینشان )بر فاعل(»تأکید«و)هستند مرجع هممفعول غیرمستقیم، 

خـودم  واندم و پنهانی باز بـراي خ میکتاب خودم شستم پشت میز بابا و براي ن میمن هم  )1

ریدمخ میکتاب 
2

).1395:69، کاردر(

:1395، عمـادي (ار دوست دارد باز بهم فرصتی بدهدانگخودش او اماام هبازي را خراب کرد)2

180(.

نظـام  از ترکیـب عناصـر  واژگـان مرکبـی بپـردازیم کـه      بررسـیِ بهدر این مختصر برآنیم تا 

در»خـود «انعکاسی تأکیـدي  صر نعو ،»خود«و»خویشتن«،»خویش«:فارسی یعنی انعکاسیِ

دي کـه ایـن دسـته از ترکیبـات     فـر هویژگی منحصرب.3ذارندگ میوجود ۀ پا به عرصزبان فارسی 

جـاي  بـه (دسـتوري   مفـاهیمِ ، رمزگـذاريِ دازسـ  مـی ی را از دیگر ترکیبات واژگانی متمایز نواژگا

جا که عناصر انعکاسی حامل دو معنـاي  از آن.ساخت موضوعی است همچنینو )مفاهیم واژگانی

، انـد  هارث بـرد شـان بـه  منـابع واژگـانی  هستند کـه از  )»تأکید«و»انعکاس«(متفاوت دستوريِ

در ترکیبـات   »تأکیـد «و»انعکـاس «دستوريِآیا مفاهیم )1:شرح زیرنداین پژوهش به سؤاالت

)2؟وندشـ  مـی نیز همانند نحو رمزگذاري  اسی و انعکاسی تأکیديصر انعکحاصل از عنا واژگانیِ

 ،یدر کتب دستور زبـان فارسـ   زیو ن یرانایسانشنا زبان ازسويو  یمطالعات زبان فارسۀ نیشیدر پ »ها یانعکاس«-1

ـ »مشـترك  ریضـم «عنوانِو به »ریضما«يِدستورۀ تحت مقول عمرانـی، و  اریـ کام انیدوحیـ (انـد  هشـد  یمعرف

سـانِ شنا مطالعـات زبـان   یبرخـ  درعناصر مـذکور  حال،نیبا ا).1387،ینالدیمشکوه ؛1377،يخانلر ؛1390

)1981،یچامسـک (یشـ یزا يکردهـا یه رولازجم(سیشنا زبان مختلف يکردهایو در رو یرانیراغی عنـوان  بـه )

،)2000(پیـروي از کـونیش و زیمونـد    به، نیز پژوهش نیدر ا وند،ش می بندي طبقه ر،یمتفاوت از ضما يعناصر

البتـه بـا   (مجـزا   ايعنوان مقولهبهداده و  زیتما ریضماۀ از مقول )همراه اسمقابلیت حضور به دلیلِهب(ها  ینعکاسا

 ریلفـظ ضـم   يِریکـارگ از به ،رو ایناز .رندیگ قرار می يو مورد واکاو شوند میاختهشن)ریضما هیشب یمشخصات

.استاجتناب شده یدر کنار انعکاس

.مرجع هستند یرمستقیم با یکدیگر هماین مثال، فاعل و مفعول غ در-2

»انعکـاس «است که یکی از عناصر نظـام  »شخصاً«ة واژ رسد،مینظر بهياشاره به آن ضرور جانیکه در ا اينکته-3

در هیچ ترکیب واژگـانی  کهجااز آن یرا برعهده دارد ول »يدیتأک یانعکاس«است که تنها نقش  یدر زبان فارس

.دخالت داده نخواهد شددر این بررسی ، استشرکت نکرده
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انعکاس  مفهومِ بسامد رمزگذاريِي، حاصل از عناصر انعکاسی و انعکاسی تأکید مرکبِ در واژگانِ

ي تأکیدي، مفاهیمی جز انعکـاس و  ها یو انعکاس ها یآیا انعکاس)3بیشتر است یا مفهوم تأکید؟ 

حاصـل از   و در آخر، در ترکیبات واژگـانیِ )4نند؟ ک میتأکید را در ترکیبات واژگانی رمزگذاري 

مفعـول مسـتقیم یـا    (از موضـوعات  یـک  کـدام یِمرجعـ  هـم عناصر انعکاسی، میزان رمزگـذاريِ 

 پیرو ،در این پژوهش ،ترکیب واژگانی ایمرکبة در تعریف واژبا فاعل بیشتر است؟ )غیرمستقیم

در تمایزگذاري میـان واژگـان مرکـب و    )2012:195(2و سیمز1تهسپلم ۀمعیارهاي چهارگان

اجزاي انعکاسی و انعکاسی تأکیـدي  تکوینِ فرآیند در واکاويِهمچنینهستیم؛  اي نحويه هگرو

از اصـول رویکـرد    ،حاصـل از ایـن عناصـر تأثیرگذارنـد     بر معناي ترکیبات واژگانیِکه مستقیماً 

غزگـوي  ن؛4،2008تو تراگو 3هاپرك به .بیشتر رۀ براي مطالع(ایمکردهتبعیت  شدگی دستوري

هند کـه تنهـا   د میرا ترکیباتی تشکیل اي این مقاله ه همام دادتالزم به ذکر است ).1387،کهن

وارد»ازخودراضـی «قبیـل  بـیش از دو بخـش از   و ترکیبـات  اند هتشکیل شدیا واژه از دو بخش 

، کتـاب  )1379همـایون، (سـی  شنا نزبـا  ۀنامـ اي پژوهش عموماً از فرهنگه هداد.مطالعه نشدند

زبانان گـردآوري  فارسی ةروزمر گفتارنیز ا وه هگاوب،)1395،طباطبایی(ترکیب در زبان فارسی 

اي هـ  هدر قسمت بعد بـه توصـیف مختصـري از سـاز    :شرح زیر استساختار مقاله به .ه استشد

ي کلمـات  هـا  یویژگـ توصـیف بخش سوم مقاله به.ي خواهیم پرداختتأییدانعکاسی  انعکاسی و

نمایی از  الهپنج و شش مق ،چهاريها شبخ.اهد یافتواختصاص خ ها یکاسعمرکب متشکل از ان

،»خـویش «ي انعکاسـیِ اهـ  هبـا سـاز  ترتیـب  بـه کـه   را ارائـه خواهـد داد  واژگان مرکبـی  تحلیل 

کلمـات   زایـاییِ  بخش هفتم مقاله به موضوعِ.اند هوجود گذاردۀ پا به عرص»خود«و»خویشتن«

و در نهایت، نتایج حاصـل از پـژوهش در بخـش هشـتم ارائـه       ابدی میص امرکب انعکاسی اختص

.شدخواهد 

ي تأکیديها یو انعکاس ها یانعکاس-2

سـد کـه   ر مـی صدوپنجاه زبان دنیا به ایـن نتیجـه   ناختیشردهۀ با مطالع)2000:104(5شالت

دور از  اي دهکه عدم کاربرد آن در یک زبـان پدیـ  يطور بهجهانی است،  اي لهانعکاسی، مقوۀ مقول

ي هنـدو  هـا  زبـان ة بر این باور است که این مقولـه در خـانواد   همچنینوي .سدر مینظر بهذهن 

1. M. Haspelmath
2. A. D. Sims
3. P. Hopper
4. E. C.Traugott
5. M. Schladt
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واژگـانی آن را   منشـأ وان تـ  مـی تا جـایی کـه غالبـاً ن   ،ه استشدبسیار دستوري اي لهاروپایی مقو

ۀ مجموعـ و الزام حضور مرجع، انعکاسـی را در   بودگی مرجع هماین ویژگیِ .کرددقت مشخص به

ـ   روایتاجزاي کالم و به لحـاظ   بـه .نـد ک مـی منتسـب  »دارهـا مرجـع «ۀ دستور زایشی، بـه مقول

مفعـولِ همتـاي فاعـل محـدود      تنهـا بـه نمـایشِ    بـودگی  مرجـع  همشناسی، رمزگذاريِ این رده

د بـر  ي دنیا، از رهگذر یک صورت واحد، مفهوم تأکیـ ها زبانواند در برخی از ت میود؛ بلکه ش مین

ۀ وان گفـت موضـوعی کـه مطالعـ    تـ  می،رو ایناز .کشدر بتصویاز موضوعات فعل را نیز به یکهر

کـه عناصـر واحـدي را بـراي بازنمـایی ایـن دو نقـش        (ي دنیـا،  هـا  زبانانعکاسی را در برخی از 

است که »تأکید«ند، نقش موازيِک میحدودي ابهام و تا، دستخوش انشقاق)یرندگ میخدمت به

کـه در  (روسـی   یی ازقبیلِها زبانآنکه در  رغمِ به،دیگر بیانِ به.یردگ میعهده بررت واحد یک صو

کـه در آن ضـمیر انعکاسـی    (و آلمـانی  )است sebjaو ضمیر تأکیدي samآن ضمیر انعکاسی

sich و ضمیر تأکیديselbst ـ   ،صـوري  لحاظ به،، ضمایر انعکاسی و تأکیدي)است  امشـابهتی ب

و»انعکـاس «یعنـی مفهـوم    ،دستوري فارسی و نیز انگلیسی این دو نقشِ یکدیگر ندارند؛ اما در

وندکه دسـتخوش انشـقاق و   شـ  مـی بنـدي  ازسوي واحـدهاي یکسـانی صـورت    ،»تأکید«مفهوم 

تنهـا و   باکـاربرد (»خود«این واحدهاي چندمعنا در فارسی، تکواژ .اند هشدمعناییچند همچنین

در ایـن  .هسـتند »خود«selfو در انگلیسی، ترکیبات )ي ضمیريها تبسهمراه واژهکاربرد بهیا

،»خـود «ايواژهـ تک توسـط امـروز   انعکاس در زبان فارسیِ پژوهش نشان خواهیم داد که مفهومِ

 توسـط حال، از این میان، مفهوم تأکید تنهـا  با این.ودش میرمزگذاري »خویشتن«و»خویش«

مفهوم بررا که عالوه»خود«، عناصر چندمعنا مانند در این پژوهش.شودمیبیان »خود«تکواژ 

هـیم کـه   د مـی و نشـان   امیمنـ  می»انعکاسی تأکیدي«انعکاس، نقش تأکید را نیز برعهده دارند،

در.ندوشـ  مـی سـاخته  »خـود «نند، تنها با تکـواژ  ک میرمزگذاري را»تأکید«کلمات مرکبی که 

.اجزاي انعکاسی خواهیم پرداختواژگان مرکب با ي ها یویژگ معرفیِبهادامه، 

»ها یانعکاس«با  مرکب کلماتي ها یویژگ-3

 یـا جـزء غیرفعلـیِ   )خـودبین :مثل(افعال)غالباً(کلمات مرکبی که از ترکیب اجزاي انعکاسی و 

بـه   پـا ))آزاردادن:فعـلِ  بخـش غیرفعلـیِ  (آزار+خـود که از ترکیب  خودآزار:مثل(افعال مرکب 

یی برخوردارنـد  هـا  یویژگاز  ،، در مقایسه با دیگرکلمات مرکب در فارسیاند هوجود گذاشتۀ عرص

1پیرو کـونیش مشخص  طور بهي مورد اشاره، ها یدر توصیف ویژگ .ردازیمپ میکه در ادامه به آن 

براي شفافیت بخشیِ بیشـتر بـه موضـوع پیـدایش ایـن دسـته از        حال،هستیم، با این )2011(

مرکـب را فرآینـدهاي نحـوي    ظهور واژگان منشأیی که ها لبه تحلی نحوة واژگان مرکب در حوز

1. E. König
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نـی  اسـی یع در ادامه به نخستین ویژگی کلمات مرکـب بـا عناصـر انعک   .یمکنمیاشاره  انندد می

.ردازیمپ میاین کلمات »ساخت موضوعیِ کامل«

کامل ساخت موضوعیِ-3-1

واژه ساخته شده و فرآیند ترکیـب در  از دو یا چند مرکبة واژ )91:1391(قی قاش بنا بر تعریف

)1382:3(طباطبـایی  ازجملـه سـان شنا نبرخی از زبا حال،با این .ه استاین کار دخالت داشت

از یـک گـروه   )خودپرست:مثالً(یک واژه  عنوانِ بهند که باید براي تشخیص ترکیب حاصل ا برآن

و سـیمز هسـپلمت   ،اسـاس ایـن  بـر  .کـرد ، معیارهایی مشخص معرفـی  )مانند خود من(نحوي 

.ه اسـت کـرد معرفـی  چهـار معیـار   ، از گـروه نحـوي   مرکـب ة واژبراي تشخیص )2012:195(

خـدمت  اي نحوي بـه ه هتشخیص واژگان مرکب از گرو برايکه در این پژوهشمعیارهاي مذکور 

:اند هنمایش درآمدبه)1(ةجدول شماردر اند هگرفته شد

اي نحويه همرکب از گرو کلماتدر تشخیص  )2012:195(معیارهاي هسپلمت  -1شماره  جدول

مرکبکلماتگروه نحويزبانیةحوز

اسم وابسته همیشه اسم جنس رجاعی باشدواند اتمیسم وابسته امعنایی

است

انسجامِ زیادانسجامِ کمآوایی

انسجامِ زیادفاقد انسجامصرفی

جداشدنینحوي

اسم وابسته قابل توسعه است

امکان حذف به قرینه 

جدانشدنی

اسم وابسته قابل توسعه تیست

عدم امکان حذف به قرینه 

)2012(و سـیمز اي این پژوهش براساس معیارهاي هسـپلمت ه هالزم به ذکر است که تمام داد

در ایـن مختصـر    ،ه اسـت که پیش از این نیز اشـاره شـد   طور نهما.اند همورد سنجش قرار گرفت

)أکیـدي تو انعکاسـی  (رکیب عناصر انعکاسی یل واژگان مرکبی بپردازیم که از تبرآنیم تا به تحل

از)1395:26(طباطبـایی  در همین راستا، .اند هخویش، خویشتن و خود پدید آمدیعنی فارسی 

حسـب  اي مرکـب بر ه هواژ بنديِ طبقهیکی از انواع  وانِعن به»اسم+خودضمیر مشترك «ترکیبِ 

و)میـزان بیشـتر  بـه (ت که ترکیب مذکور مقوالت صـفت  بر آن اسساختار دستوري یاد کرده و

از.ذاردگبنمایش را به )میزان کمتربه(اسم  نیـز  »خـود «معناي عنصر هم عنوانِ به»خویش«وي

هـد و تنهـا واژگـان    د مـی دخالـت ن  سـازي  واژهرا در این روند »خویش«با این حال،رد، ب مینام 
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کـه در ایـن بخـش از     اي تـه نک .انـد د مـی »خویشـتن «و1»کار خویش«واژگان را، برآمده از آن

ــا  يهــا یویژگــ از ش قصــد پــرداختن بــه آن را داریــم، یکــیپــژوه مهــم ترکیبــات واژگــانی ب

کشـی و جـز   خواه، خودشـیفته، خود بین، خوددخو:ازجمله(به این ترکیبات اگر.ستها یانعکاس

انعکاسـی  یـک عنصـر   واژگـانی را  تین بخـش ایـن ترکیبـات   خسنینیم که ب می،یمندقت ک)آن

فعـل را   فاعـل بـا یکـی از موضـوعات     یِمرجع هم،واژگانی معناي کلّ ترکیبِو است هتشکیل داد

اسـت فعل ۀ یا یک ریشز فعل مشتق ایا صفت ترکیب، یک اسمش بخدومین .شدک میتصویر به

سـاخت  «ة آورنـد اسم یا صـفت مشـتق از فعـل، فـراهم    فعلی، ۀ ریشاین که در ترکیبات مذکور،

ارثزیـرین بـه  متعـديِ موضوع که از فعل اي ه ه، جایگاعموماً.مرکب استة براي واژ»موضوعی

حاصل، تنهـا یـک جایگـاه     شوند، اما چون در ترکیب واژگانیِباید با دو موضوع پراند هشدگرفته

رایط تنها این ش .دشومیبا یک عنصر اشغال  فقطخالی دردسترس است، بنابراین جایگاه مذکور 

ی میـان  مرجعـ  هـم یعنـی   ،متعدي یکسان باشند موضوعات فعلِیوندد که پ میوقوع ی بهصورتدر

»انعکـاس «نـاي  ترکیب حامل مع این و در نهایت،دیگر فعل وجود داشته باشد،  و موضوع فاعل

.وندشـ  میعنصر رمزگذاري سوي یکزمان و از همطور بهفاعل و مفعول  ،دیگر عبارت به.دشومی

سـاخت  ، ها یواژگانی با انعکاس آن است که ترکیبات ،ز اهمیت استئاي که در این میان حا تهنک

مرکـب بـا عناصـر    ة یک واژ یعنی در ساختارِ ،ذارندگ مینمایش فعل متعدي را به کاملِ موضوعیِ

فعـل متعـدي،    فاعل و موضوع دیگرِشده از فعل، اي مرکبِ ساختهه هدیگر واژ برخالفانعکاسی، 

کـه از  کدام از واژگان مرکبـی  در هیچند که ک میجا اهمیت پیدا این حقیقت آن.هستند مشخص

کـی از  وند و تنهـا ی شـ  مـی وارد نموضوعات در سـاخت واژه  ۀ وند، همش میافعال متعدي ساخته 

در  ،بـراي مثـال  .هنـد د مـی مرکـب را تشـکیل   ة یکی از اجـزاي واژ )فاعل یا مفعول(موضوعات 

کـن، مـو بـر،    پـاش، پوسـت  ریـزي، آب فـروش، دردآور، روغـن  پـوش، کتـاب  آشپز، برف ياه هواژ

مرکـب  ة و جز آن، تنهـا یکـی از موضـوعات فعـل در سـاخت واژ      سازکش، برجنویس، خطدست

دو موضوع یا حـداقل دو موضـوع از   هر ها یواژگانی با انعکاس آنکه در ترکیبات؛ حالاستدخیل 

فرمـا و  خودپرسـت، خـویش  در واژگـان مرکـبِ   ،بـراي مثـال  .دارنـد فعـل شـرکت   سه موضـوعِ 

واژه»خویشـتن «و»خویش«،»خود«ي ها یفاعل و مفعول از رهگذر انعکاسداري،خویشتن در

+ضمیر مشترك«با اشاره به ترکیباتی که از ساخت نیز )1395(طباطبایی .وندش میرمزگذاري 

مفعول ازسوي ضمیر مشترك اشاره فاعل و ایفاي نقشِ یِزمان همبه  ،برخوردارند»صفت مفعولی

واژگـان مرکـبِ حاصـل از    .اندد می»خود«مشترك ضمیرِ بودنِانعکاسی دلیلِرا بهآن و  کند می

نحـو و   شـترك فصـل م کامل،  ساخت موضوعیِبرخورداري از  ویژگیِنمایشِ  دلیلِ به، ها یانعکاس

.ردازیمپ میدر ادامه به این ویژگی .وندش میواژگان نیز قلمداد 

)1395:27، ییطباطبا(شناس فهیوظ-1
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فصل مشترك نحو و واژگان-3-2

، بـه  آلمانیانگلیسی ودر1»ترکیبات اسمیِ انعکاسی«به هنگام توصیف )2011:113(کونیش 

وي توضـیح  .گـان هسـتند  و واژترکیبـات مـذکور، حـد فاصـل نحـو     ند که ک مینکته اشاره  نای

ترکیبـات  رزد کـه  و مـی اما در سرتاسر پژوهش خود بر این نکتـه تأکیـد    ،هدد میبیشتري ارائه ن

نمـایش  حاصـل را بـه   مرکـبِ ة واژ سـاخت موضـوعیِ  انعکاسی، از رهگذر عنصر انعکاسی،  اسمیِ

 از فعـلِ  ،وندشـ  مـی مشـخص   مرکـب ة که در واژ اي موضوعیه همعمول، جایگاطورِبه.ذاردگ می

بـر آن  )همان(کونیش .دنوش میبه ارث برده )که یکی از اجزاي کلمه است(زیرساختی  متعديِ

ود، شـ  میمتعدي با یک موضوع پر  فعلِ در واژگان مرکبِ مذکور، هر دو جایگاه موضوعِاست که 

بـا آنکـه کـونیش    .ننـد ک مـی را رمزگـذاري  »انعکـاس «این ترکیبات، مفهوم دسـتوريِ  رو ایناز 

سـد کـه او پیـدایش    ر مـی نظـر  بـه ردازد امـا چنـین   پ مین»صرف پسانحوي«صراحتاً به موضوعِ

با اشـاره  )1391:32(شقاقی .صرف پسانحوي متصور استة انعکاسی را در حوز ترکیبات اسمیِ

شـده در نحـو   تولید ي نحـويِ هـا  تساخ بهرا به اینکه صرف پسانحوي، واژه و ساختار درونی آن

قواعـد  نحوي بر این باورنـد کـه   پسا صرف طرفدارانِرزد که و میبر این نکته تأکید  ،هدد میربط 

ـ ااز  .نیز نقشی فعال داشته باشـند  واژه جمله در ساختنِ ساختنِوانند عالوه بر ت مینحوي  ،رونی

در.کلمـات مرکـب بسـنجند    ازجملـه آفرینی اي مشکله هتا این نظریه را در حوز اند هسعی کرد

با رویکردي آماري به صـرف پسـانحوي بـر آن    )1389:129(مدرس خیابانیاین رویکرد،  تأیید

اي نحـوي یعنـی پـس از    هـ  هگـرو بلکه در اثر کاربرد ،ا در واژگانتنهاي مرکب نهه هاست که واژ

نحوي پسـا  نام صـرف اي بهبه وجود حوزهباید ، رواز اینید و آ میوجود هب زد نحوي نیاعمال قواع

 بـه بررسـیِ   ،پسـانحوي  سازيِ واژهاثبات رايب ،نیز)1391:163(آفتابی و ساسانی  .نیز قائل بود

تصـویر  بـه  ایـن زبـان   ایـن فرآینـد را در  ردازنـد و  پ میپسانحوي در فارسی  هفت الگوي ترکیبِ

حاصـل از  اي مرکـبِ هـ  همشخص، به واژطور بهدر فارسی، تحقیقات مذکوراگرچه در.شندک می

 مشـخصِ  روابـط  رمزگـذاريِ  دلیـلِ  بـه نیـز   کلمـات ، اما این دسته از است هاشاره نشد ها یانعکاس

»واژگـان «ة حوز ذارند و بهگ میوجود ۀ پسانحوي پا به عرص هستند که در صرف کلماتینحوي، 

رویکـرد زایشـی،    ازجملـه ،سیشنا ندر برخی از رویکردهاي زبا»واژگان«ة حوز .وندش میافزوده 

زبانی بینی است که براي ساخت عبارات فرد و غیرقابل پیشبهي منحصرها لمخزنی از مدختنها 

نظـر  بـه ،در ایـن دیـدگاه   ،ترتیـب بـدین ).1995،چامسکی(یرد گ میدر نحو مورد استفاده قرار 

اي هـ  همؤلفـ «بـا  »نحـو «ة تـأمین حـوز   ،در ذهن انسان »واژگان«ة انبارسد که تنها اهمیت ر می

1. reflexive nominal compounds
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و ایـن مجموعـه فاقـد     ا بـوده هـ  هایـن مؤلفـ   شده ازسـوي رمزگذاري اطالعات همراهبه»واژگانی

 ازجملـه (سـان  شنا نبرخی دیگر از زبا با این حال،.سازوکارهاي درونی و محاسبات داخلی است

ـ ))1987(3زو ویلیـام  2شیلودينیز و  )1982(1سلکرك مـاهیتی   واژگـان، ة انبـار نـد کـه   ا رآنب

اي دهو درواقـع از قواعـد و فرآینـدهاي تکرارشـون    داردنظم از واژگاناز یک مخزنِ بیترپیچیده

اسـت کـه بـه خلـق واژگـان جدیـد       برخـوردار  4»نحو باریـک «مشابه سازوکارها و عملکردهاي 

رزنـد کـه فرآینـدهایی    و مـی نیـز بـر ایـن نکتـه تأکیـد      )1995(6و راپـاپورت  5لوین.نجامدامی

ر همـین راسـتا،   د.ننـد ک مـی واژگان بـازي   –نقش زیرساخت را در حد فاصل نحودهنده، ارتباط

 و واژگـان مرکـبِ   انعکاسـی  مرکـبِ  معتقدند کـه در واژگـان  )1998:106(8و هرسالند7بارون

کـه   هسـتیم  روبـرو »شـده بندي کوتاه«، درواقع ما با اند هاي فعلی ساخته شده هدیگري که با پای

ساخت موضوعی مشابه از این .ذاردگ مینمایش را بهکامل بند    رو ایـن واژگـان مرکـب، بـرخالف 

دسـتور  ایشـان کـه در چـارچوب     بـاورِ بـه .هسـتند »نحومنـد «،»نحـو بـی «مرکبِ واژگانِدیگر

همکردهـاي  «و نیـز  »اي فعلـی هـ  هکلمات مرکب با پای«ۀ به مطالع)1989(10دیک 9نقشگراي

فعلی را در ترکیبِ خـود پـذیرا هسـتند،    ۀ ي مذکور که ریشها تساخ، اند هپرداخت»افعال مرکب

.ینـد آ مـی پدیـد ن  11)فعل و عنصر انعکاسـی  ۀریشمثالً(اجزاي ترکیب  تنها از کنار هم قراردادنِ

از بلکـه  ،انـد  هوجود نگذاشتۀ به عرص در واژگان، پا فعلواژگانیِ ماهیتاز  مستقیماً ،دیگر بیانِ به

ـ «یند کهآ میوجود ساخت و سطحی نحوي به فعـل و  «نـام دارد و ترکیبـی از    12»محمـول ۀ پای

:است»مفعول

Syntax: Verb + Object

Predicate Base

1. E. Selkirk
2. A. M. Di Sciullo
3. E. Williams
4. narrow syntax
5. B. Levin
6. M. Rappaport
7. I. Baron
8. M. Herslund
9. functional grammar
10. S. C. Dik

.استپرانتز ازسوي نگارنده افزوده شده-11

12. predicate base



131|...ی در فارس »یانعکاس«کلمات مرکبِ 

بر ساخت )1998(این نکته ضروري است که تمرکز پژوهش بارون و هرسالند در اینجا ذکر

بـر ایـن اسـاس،    .انـد  هرا به کلمات مرکب نیـز بسـط داد  مورد نظر ة است اما اید »افعال مرکب«

وانـد ت مـی ناپذیري اجتناب طور بهازد که س میول با فعل، ساختی نحوي و بسیار مستحکم را مفع

فعل اسـت  »موضوع بنیادینِ«از آنجا که مفعول،  .خدمت گرفته شوددر ساخت کلمات مرکب به

.یـرد گ مـی ، با مفعول و نه با فاعل شکل »محمولۀ پای«، ندک مییین عفعل را ت»دقیق«و معناي 

ا بـه  ه هارد که در بخش تحلیل دادذگ میبر این موضوع صحه  ها یفارسی با انعکاس مرکبِ کلمات

 وند که این اسامی، ساخت موضـوعِ ش میمتذکر )همان(بارون و هرسالند .کردن اشاره خواهیم آ

توجه در ایـن   جالبۀ نکت.ذارندگ مینمایش ترکیب به رند و از رهگذرِب میمتعدي را به ارث  فعلِ

بردگـیِ  ارثبـه «آن است که ایـن فرآینـد   )1998(ن و هرسالندبارو دیدگاهبا توجه به ترکیبات 

 ؛کـرد اثبـات   »همـراه افعـال  ۀ ف اضافوحر«فرآیند انتخابِ وان از رهگذرت میرا »ساخت موضوع

به چه معناسـت،  »اتکاخود«مرکبِۀ سی بپرسیم که کلماگر از گویشور فار ترتیب که مثالًبدین

ۀ نـیم، امـا در مقابـلِ کلمـ    ک میرا دریافت »است هخود تکیه کرد بهکسی که«در پاسخ، عبارت

 طـور  نهمـا  ؛بینیمرا می»خودش دارد ازاي که فردتصور و انگاره«، توضیحِ»خودانگاره«مرکبِ

درنظـر  »پرسـتیدن «مفعـول مسـتقیمِ فعـل     عنـوانِ  بـه را »خـود «،»خودپرسـت «ۀکه در کلم

بـه ایـن   .»رسـتد پ مـی راکسـی کـه خـود    «:نیمک میذکر »را«ۀ اضافیریم و براي آن، پسگ می

صـورت کـه مـثالً در    بدین ؛وان افزودت میترتیب واژه را نیز  نحويِ بردگیِ ویژگیِارثاستدالل، به

کلمه رعایت  داخلیِ در معماريِ اي واژهنیم که دقیقاً ترتیب ک میمشاهده »بینخودبزرگ«ۀ کلم

 یِتمـام جزئیـات در اینجـا قصـد آن را نـداریم تـا بـه      .اسـت  هکه از نحو بـه ارث بـرد   است هشد

 ازجملـه کلمـات مرکـبِ   (مرکـب،   کلمـات  نحـويِ  معمـاريِ  که بـه وجـود  بپردازیم ایی ه هنظری

ۀ واژگان به مؤلفکه در آن، تمام بارِ صرف پسانحويتوزیعی یا صرف  ماننداند هپرداخت)انعکاسی

.وندشـ  مـی ترکیب نیز فرآیندهایی کامالً نحـوي قلمـداد   و سازي واژهود و ش میزبان واگذار نحوِ

 تشـکیلِ ،سـان شنا نبسـیاري از زبـا   بـاورِ بـه هدف از بیان این موضوع، اشاره به این نکته بود که 

اي پس از انتسابِدر حوزه کهمرکب فرآیندي است  کلمات روابط  نحـوي   نحوي یا اعمال قواعـد

انعکاسـی را مـرز    مرکـبِ  ، کلمات)2011(ما نیز پیرو این عقیده و نیز کونیش .یردگ میصورت 

 ،کـه در ایـن دسـته از ترکیبـات     دیگـري  ل توجـه قاب ۀنکت.یمکنمیگان قلمداد ژو وامیان نحو

ن است که عناصـر انعکاسـی   آ ،وردخ میچشم به،ي دیگرها زبانمقایسه با ترکیبات مشابه در در

آنکه در برخـی  ، حالاند هکردد را حفظ خو واجیِصورت، استقالل  لحاظ بهارسی، هنوز فدر زبان 

 طور نهما.ابندی میتنهایی تظاهر نعناصر بهاین ، )selfيواژه(انگلیسی ازجملهي دنیا ها زباناز 
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و»خویشـتن «،»خـویش «در زبان فارسی از سه عنصرِ ها یاشاره کردیم، نظام انعکاسکه پیشتر

شده ي بازنماییها شنق قابل تأمل در این سه گزینه آن است کهۀ نکت.است هتشکیل شد»خود«

اي هـ  هدر ترکیبات واژگانی، مشابه نقشی است که این عناصر در جایگـا اصر هرکدام از عن ازسوي

کـه  »خـویش «انعکاسـیِ صورت با  مرکب کلماتدر ادامه به .انعکاسی یا تأکیدي برعهده دارند

.ردازیمپ مینخستین صورت انعکاسی در فارسی است 

»خویش«انعکاسیِ صورت با کلمات مرکب-4

 بیـانِ  نخستین و تنها شـکلِ هد که د میانعکاس در زبان فارسی نشان  مفهومِ رمزگذاريِ واکاويِ

-huvaپیشوند.است هبود-huvaسازصفت انعکاس در فارسی باستان، از رهگذر پیشوند مفهومِ

راانعکاسـی  مالکیـت  اختصاصـاً مفهـومِ  اسـت و »...ةدارند«ي معنا بهپیشوندي با مفهوم ملکی و 

بنـد  یک فاعل یا کنشگر با مالک در  بودنِمرجع همانعکاسی،  منظور از مالکیت.ندک میبازنمایی 

 ضمیرِ واقع یک صفت ملکی با نقشِدر-huvaبر آن است که ضمیرِ)1384:233(1کنت.است

مـورد اول  :اسـت  هباستان مستند شد اي فارسیِه هانعکاسی است که تنها در سه ترکیب در کتیب

ـ  )570:همـان (است که در کنـت  -huvāmaršiyuةواژ »داراي خـودمرگی «معنـاي  ا صـفتی ب

ترجمـه  )»کسی که با دست خـود بمیـرد، چـه از روي عمـد و چـه تصـادفی      «تلویحی  طورِ به(

ة بـار و در)43سـتون اول، سـطر   (داریـوش در بیسـتون    ۀملکـی در کتیبـ   این صفت.است هشد

که بر اثر شدت جراحت و زخمی درگذشت که تصادفاً بر خود وارد  است هکار رفتبه»کمبوجیه«

 اسـت  هتشکیل شد»مرگ«-mrtiuو»مال خود«-huvaز دو جزءاuvāmaršiyu-ةواژ.آورد

 مرجـع  هـم ،یعنی با یکـی از موضـوعات فعـل    ،ازد که با فاعل جملهس میصفتی را  ،و درمجموع

:تاس هعنصري انعکاسی تلقی شد)1384(کنت  ازسوي،رو ایناز  .است

1) pasāva: Kabūjiya: uvāmaršiyuš: 

).1384:403کنت، (خود مرد  دستآنگاه کمبوجیه بهپس 

 انعکاسی ملکیِ ضمیرِ فارسی باستان و در نقشhuvaِ-پیشوند که از ترکیبِاي واژهدومین 

ــا جــزء -huvāipašiyaة ، واژاســت هحاصــل آمــد مشــتق از -pašiyaاســت کــه در ترکیــب ب

هـد  د مـی تشـکیل  ضمیر ملکی را »همسر و خدایگان«معنیِبه*-potįoنخستینِ هندواروپاییِ

دار»متعلق به خود«و»از آنِ خویش«که مفهومِ .درا

2) uvaipašiyam: akutā 

).1384:403کنت، (از آنِ خود ساخت )راآنها(او

 صـفت  مفهـومِ  کـه حامـلِ   اي واژهانعکـاس در قالـب    مفهومِ اما سومین مورد از رمزگذاريِو

محـل اقامـت،   «نامـه بـه   در واژهواژه را  این )1384:570(کنت.است uvādāة ملکی است، واژ

1. R. G. Kent
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؛ اما )»ساختن، آفریدن«-dā+»مال خود«uvā-(:است هبرگرداند»)خود(بودباش، مقر و مکانِ

نامـه تعبیـر  ، کنت، این واژه را به نسـب )90، سطر 4ستون (داریوش در بیستون ۀ در متن کتیب

همتـاي ایـن واژه در   ).اسـت  هرا آفریـده و سـاخت  )خـود (یعنـی آنچـه کـه شـخص     (است هکرد

-dhāو»خـود «sva-اسـت کـه از اجـزاي    »ویژگی ذاتی«با مفهومِ svadhāة واژ ،سنسکریت

ة انعکـاس در دور  مفهـومِ  ود کـه بازنمـاییِ  شـ  میبنابراین مشاهده .است هتشکیل شد»ساختن«

مالـک و   یِمرجعـ  هـم مفهوم مالکیت و بیانِة هم در حوزواژه و آن باستان، تنها محدود به چند

به  ،داشتفارسی باستان که بیان انعکاس را در این زبان برعهده-huvaپیشوند.است هفاعل بود

و منبـع و مبنـاي   »انعکـاس «یعنـی   ،آن ازسـوي شده رمزگذاري اما مفهومِ.فارسی میانه نرسید

در  ،در ایـن دوره .شـد متبلـور  مالکیت، در فارسـی میانـه نیـز   ۀ رمزگذاري آن یعنی حمل مؤلف

ة واژ کـاربرد  هاي فعـل، شـاهد  فاعل با دیگر موضوع یِمرجع هم، یعنی »انعکاس«مفهومِ بازنماییِ

ند؛ یعنـی  ک میفاعل را رمزگذاري  بودگیِهستیم که مالک»صفت ملکی«با نقشِ xwēšمستقلِ

مـذکور در فارسـی    صفت.ندا مرجع هماشاره، با یکدیگر  مورد مالکهد که فاعل بند و د مینشان 

:1387مـوالیی،  (اسـت  »خـویش «ةواژ1امـروز و فارسی نوو در فارسی نو متقدمxwēšمیانه 

آنِ«و»تملک«آرامی است که مفهوم  اي واژهxwēš،)1390:166(2براساس مکنزي.)59 »از

کار رفتـه و نقـش صـفت را    ، همراه با یک اسم بهفارسی میانهمتونِاین واژه همواره در .هدد می

:)از یادگار زریران آمده است )3(ةرمثال شمااین واژه در (است هبراي این اسم بازي کرد

Earlyنو متقدم،  یفارس-1 New Persian، يقمـر  يهجـر  زدهمیقرون چهارم تـا سـ   یِپژوهش، به فارس نیدر ا،

 زِیکـه رسـتاخ  )262-390 ق.ه(از قرن چهـارم  )41:1388(کشاورز  براساسِ .دشواطالق می ،قاجار ةدور یعنی

جامانـده  بـه  آثـارِ  ه،یـ قاجار انا زمـ ت،بود  انیپس از دو قرن رکود در عهد سامان ینظم و نثر و ادب فارس یِواقع

 وکارِدلیلِ آن بود کـه سـر   بهمهم  نیا .و دور از ذهن برخوردار بود یتصنع ،ینثر متکلف، ساختگ یاز نوع یهمگ

 نیـ نبـود و ا  شـان یزبـان مادر  ،یکه فارسـ  ودب انیو سلجوق انغزنویازجملهیانیو دربار نیا سالطبسندگانینو

از سـخنان   يزیـ هم چ ۀ مردمعام کهيطور بهشمردند، میخود بر یِفروشفضلۀ لینامأنوس و متکلف را وس زبانِ

 شـدنِ رگیهمـه ۀ واسـط در آن زمـان بـه   کهنیادامه داشت تا ا هیوضع تا زمان قاجار نیا.کردندیدرك نم شانیا

آوريِبـه دانـش و ادب و فرهنـگ و فـن    نسبت عالقه  جادایا،ه چاپخانه رشدنِیدا د،یمدارس جد دانش، بازشدنِ

بخصـوص فرانسـه،    یخـارج  يهـا  زبـان مردم، اعـزام محصـالن بـه اروپـا و نهضـت ترجمـه از        انیدر م ییاروپا

 کیـ نزد اریکه به نثر امروز بس(پس از قاجار  نثرِ انیچون تفاوت م ،رونیاز ا.شدانیگوخنرسم س ،یسنویساده

 لحـاظ  بهدو دوره،  نیا انیپژوهش م نیا است،تا قاجار کامالً مشهود  يهجر 4با نثر قرن )مشابه است باًیو تقر

 ،يقمـر  يهجـر  زدهمیقرن چهـارم تـا قـرن سـ     آثارِ مقاله، زبانِ نایدر.استقائل شده زیتما ،یزبان تحولِ ادوارِ

.استشده دهینو امروز نام یتا امروز، فارس زدهمینو متقدم و از قرن س یفارس

2. D. N. Mackenzie
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3) wištâsp-šâ abâg pusarân ud brâdarân, wâspuhragân ud ham harzân ī xwxēš 
ēn dēn ī abēzag ī mâzdēsnân az Ohrmazd padīrift. 

گشتاسب شاه با پسران، برادران و شاهزادگان و همراهان خویش این دین پاك مزد یسنان را از 

).1391:40آسانا،(هرمزد پذیرفت 

-huvaišiyaازدر فارسی میانـه را مشـتق  xvēš)1393:1221(دوست حسن با این حال،

hvaiθyaدر فارسی باستان و آن را نیز مشتق از 
پا به *-hvaخود از اند کهد میایرانی باستان *

»شخصـی «و»مـالِ خـود  «ترکیبات مـذکور همگـی حامـل مفهـومِ    .است هوجود گذاشتۀ عرص

ة اولـین واژ  عنـوانِ  بـه »خویش«ة اند که واژاین حقیقتة دهندنشانشواهد فوق همگی.هستند

ایـن  .اسـت  هداشـت را بر عهده مالک  فاعل و یِمرجع هممیانه، بازنماییِة دورانعکاسی در مستقلِ

فارسـی  در انعکاسـی   مرکبِ کلماتانعکاسی و هم در  این صورت در نقشِ هم در کاربردموضوع 

ننـد  ک مـی رکیبـات رمزگـذاري   معنی که مفهوم غالبی که این تدین، باست هادامه پیدا کرد امروز

؛نـد ک مـی و فاعـل داللـت   مالـک   یِمرجعـ  هـم مفهومی که بر  ییعن ،انعکاسی است ملکیِ مفهومِ

بـارة درالبته در اینجا باید دو نکتـه را  .است همنبع در ترکیبات نیز ثابت ماند دیگر، معنیِ بیانِ به

در فارسی نو امروز، بیشـتر در بافـت ادبـی و   »خویش«نخست آنکه  ؛کردنشان خاطر»خویش«

دوم نیـز ایـن اسـت کـه      ۀنکتـ  .اسـت  هدیگر به حاشـیه رانـده شـد    بیانِ بهود، ر میکار رسمی به

انعکاسـی را نیـز    »ضـمیر «انعکاسی، نقش  ملکیِ صفت نقشِ بازنماییِعالوه بر امروزه »خویش«

:ندک میبازنمایی )4(همانند مثال 

ابـد یـا از   ی مـی نیز تکامـل  که سنت است، چنان خویشفرارفتن از ة ، شیورزبان به این اعتبا)4

).1380:580احمدي، (ود ر میخود فراتر 

ضـمیر («تـرِ دسـتوري  ۀبه مقولـ ملکی »صفت«دستوريِۀ مقول تبدیلِ در این روند، شاهد(

در خـالل ایـن فرآینـد،    .یمتهسـ  شـدگی  دسـتوري فرآینـد  شاهد ،یعبارت به.هستیم»انعکاسی

بخشی از معنـاي   ماندنِکه بر ثابت شدگی،، از اصول دستوري1»ثبات«ود که اصلِش میمشاهده 

معنـاي   و به حفظاست کار راندبعدي داللت دارد در اینجا دست دستوريِ واژه در ترکیبات ۀاولی

ك بـه نغزگـوي   .ر شـدگی  دسـتوري اصـولِ اصل ثبات و دیگر براي (نجامدامی»خویش«ملکیِ

را در فارسـی امـروز    »خـویش «صـورت بـا   کلمـات مرکـب  ،)2(ةجـدول شـمار  .)1387،کهن

موجـود میـان عنصـر     نحـويِ ۀ رابطدر این جدول، »نحويۀ رابط«منظور از .ذاردگ مینمایش به

:مرکب است ۀکلم جزء دیگرِانعکاسی و 

1. persistence
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»خویش«صورت انعکاسیِبا  کلمات مرکب-2جدول شماره

نحويۀرابطمرکبۀکلم

ملکی:انعکاسیخویشاوند

)مفعولیو(ملکی :انعکاسی1اندازخویش

ملکی:انعکاسی2فرماخویش

ملکی:انعکاسیکارخویش

ملکی:انعکاسی3کاريخویش

ملکی:انعکاسی4خویشی

، همگـی  »خـویش «ود، ترکیبات واژگـانی بـا   ش میمالحظه اي جدول نیز ه هداد ازکه  طور نهما

مالکیـت  ۀ رابطـ ایـن مفهـوم، عمومـاً بـه بازنمـاییِ      بازنماییِ.نندک میانعکاس را بازنمایی مفهومِ

ر تمام د»مالکیت«مفهومِاین .ودش میمربوط »خویش«ۀ اولی واژگانیِ محدود است که به منبعِ

،»خـویش «ثابت اسـت، یعنـی   انعکاسی نیز  نظامِ عنصرِ عنوانِ بهدر نحو و »خویش«کاربردهاي 

ـ     را بازنمـایی  »تمالکیـ «جـز  هچه در نحو فارسی و چه در کلمات مرکب ایـن زبـان، مفهـومی ب

.اند هوجود آمدبه»خویشتن«ردازیم که با انعکاسیِپ میدر ادامه، به کلمات مرکبی .ندک مین

»خویشتن«با انعکاسیِ کلمات مرکب-5

 یِمرجعـ  همهمانند فارسی باستان، نظام انعکاس، در ابتدا محدود به رمزگذاريِ ،در فارسی میانه

در ایـن نظـام    ،»مفعـول «ازجملـه ،عنـایی ي مهـا  شفاعل و مالک بود و دیگر روابط نحوي یا نق

یعنی هیچ ابزار  ،قابل مشاهده بوددر نظام مذکور ییخأل ،رواز این.دندش میدستخوش انعکاس ن

 ،در ایـن راسـتا  .دش میخدمت گرفته نفاعل و مفعول در این زبان به یِمرجع همزبانی براي بیان 

اسـتفاده از   انعکاس از رهگذرِ مفهومِ رمزگذاريِ، است همستند شددومین تحولی که در این نظام

.در معناي مفعول غیرمسنقیم است»اندازاز خویش عکس«در معناي ملکی و »اندازعکسِ خویش«-1

سـاخته شـده و در اصـل   »کارفرمـا «ة شناسی متذکر شدند که این معادل در قیـاس بـا واژ   زبان تادانِیکی از اس-2

.است»او کارفرماي خویش«یعنی است، »کارفرماي خویش«معناي  بهو »خویش کارفرما«

.)1390:166، مکنزي(شناسی وظیفه-3

).1390:166، مکنزي(تملک -4
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ینیم، این واژه از دو بخـشِ ب میکه  طور نهما.واع مفعول استدر جایگاه انxwēš+ tanترکیبِ

xwēš»و»خویشtan»2نقـل از برونـر  بـه )1386:249(1اشـمیت .اسـت  هتشـکیل شـد  »تن

)1977(بر این باور است که این واژه، در ابتدا صورتtan ī xwēšکـه ترکیبـی    است هرا داشت

ـ    xwēšوtanدر این ترکیب، دو تکواژِ.ودش میملکی محسوب  ۀ وجود دارند کـه اولـی بـر مقول

ۀ میانـه اسـت کـه رابطـ    ة نظام انعکاسـی در دور ۀ ند و دومی، عنصر اولیک میاعضاي بدن داللت 

 یِمرجعـ  هـم رمزگذاريِ با کاربردرا xwēštanکاربرد)5(ةمثال شمار.ندک میملکی را منعکس 

:هدد میمیانه نشان ة فاعل و مفعول در دور

5) xwēštan ma stay 

).1391:79آسانا،()روان ماراسپنداناندرز انوشه:متن(خویشتن مستاي 

 میانـه و از رهگـذرِ   انعکـاس در فارسـیِ   مفهومِ بسیار قابل توجه در مورد رمزگذاريِۀ دو نکت

ی مرجع همنخست آنکه فارسی میانه، در فرآیند رمزگذاريِ ؛قابل ذکر است»نخویشت«انعکاسیِ

متفـاوت را بـراي    ابـزارِ یعنـی دو (، و غیـر یکپارچـه برخـوردار اسـت    با فاعل، از نظامی انشقاقی

 ،و دوم آنکه در این مسـیر )است هبردکارفاعل با مالک و فاعل با مفعول بهیِمرجع همرمزگذاريِ

را در تحـول اعضـاي بـدن بـه عناصـر       شدگی دستورياي فرآینده هیکی از پرکاربردترین زنجیر

ك.راین مسـیر  براي شرح کاملِ(یردگ میخدمت به،انعکاسی >اعضاي بدن یعنی ،انعکاسی

تحـول، تأکیـد فـراوان     این مسیرِ بر حضورِ)2000:56(در کونیش و زیموند .)1395به داوري، 

.اسـت  هشـد ي دنیـا مشـاهده  هـا  زبانفوق در بسیاري از  تحولِة که زنجیر است هو بیان شد هشد

را پرکاربردترین head»سر«ازجملهو نیز اعضاي بدن body»بدن«ةواژ)2000:125(شالت 

در.وندشـ  مـی کار گرفتـه  انعکاس به گویشوران در بیان مفهومِ ازسوياند که د میمنابع واژگانی 

سازيِ محیط پیرامون خود سازي و مقولهمفهوم ترین ابزارِشناختی، اینکه زبان، مهم سیِشنازبان

هستند، یعنی تجاربی  فیزیکی بشري، تجاربِ تجاربِ غالبِ.است، اعتقادي بسیار مستحکم است

اطراف »محیط«ترین ، نزدیک»بدن«،دیگر بیانِ به.وندش میدریافت »بدن«طریق هستند که از

انسـان، بـراي انتقـال و    .بشري قرار بگیـرد ۀ تجرب است که نخستین موضوعِپس بدیهیماست، 

مـرتبط بـا بـدن را     انتزاعـی، اعضـاي بـدن یـا تجـاربِ     بسیاري از مفاهیم پیچیـده و  درك بهترِ

سانی که تحوالت زبانی را از دیدگاه شناختی مورد بررسی شنا نبسیاري از زبا.یردگ میخدمت به

 شـدگی  دستوريند که بسیاري از فرآیندهاي ا بر آن)2000:126(شالت  ازجملههند، د میقرار 

ذارند، از منابع مرتبط بـا اعضـاي   گ میوجود ۀ که از رهگذر آنها اعضاي دستوري زبان، پا به عرص

 بسـط  ترین فرآیندهایی است کـه براسـاسِ  این روال تحول، یکی از پربسامد.یرندگ میبدن بهره 

ك به نغزگوي کهن و راسـخ  .ر شدگی دستوريبراي بسط استعاري و (ذیرد پ میاستعاري صورت 

1. R. Schmitt
2. C. J. Brunner
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).1392،ك بـه نغزگـوي کهـن   .در ضمایر فارسـی ر »تن«براي منبع  همچنینو  1391،مهند

دور»تـن «اسـتفاده از صـورت   از رهگـذرِ »خویشـتن «بنابراین دیدیم که صورت انعکاسیِ در ة،

ایـن شـیوه از رمزگـذاري در    .اسـت  همفعول را برعهده داشت فاعل و یِمرجع هممیانه، رمزگذاريِ

 قلِمسـت  ، هم در جایگاه عنصـرِ »خویشتن«انعکاسیِ و صورت است هنیز ادامه یافت امروزفارسیِ

.ذاردگـ  مینمایش فاعل و مفعول را به یِمرجع هممرکب، ۀ بخشی از کلم عنوانِ بهانعکاسی و هم 

.نـد ک مـی ت مرکب نیز حفظ اند، در کلمک میري ادیگر، همان معنی را که در نحو رمزگذ بیانِ به

در.نیز کارایی دارد»خویشتن«ةدربار شدگی دستوريمهمِ از اصولِ»ثبات«بنابراین، اصل مهمِ

نشـان داده  در فارسـی امـروز  »خویشـتن «صورت انعکاسـیِ با  کلمات مرکب)3(ةجدول شمار

موجـود میـان عنصـر انعکاسـی و      نحويِۀ در این جدول، رابط»نحويۀ رابط«منظور از  .اند هشد

مرکب است ۀکلم دیگرِ جزء:

»تنخویش«صورت انعکاسیِبا  کلمات مرکب-3ة جدول شمار

نحويۀرابطمرکبۀکلمترکیب

غیرمستقیممفعول آگاهیخویشتن

مفعول مستقیم1بینخویشتن

مستقیممفعول بینیخویشتن

مفعول مستقیمپرستخویشتن

مفعول مستقیمپذیريخویشتن

مفعول غیرمستقیمپندارهخویشتن

مفعول غیرمستقیم2پنداريخویشتن

مفعول مستقیمدارخویشتن

مفعول مستقیمداريخویشتن

مفعول مستقیمدوستیخویشتن

مفعول مستقیم3سوزخویشتن

مفعول مستقیمشناسخویشتن

).1395:114(طباطبایی -1

2. Self-Concept

ۀ مقولـ  سـاختنِ بـا مطـرح   اصول فلسـفه را در کتاب  يپندارخویشتنۀیاصول اول 1644در سالکارتدبار رنه  نیولا

http://www.cloob.com/c/shaffagh/61116838:منبع.ارائه داد»شک«

).1395:114(طباطبایی-3
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مفعول مستقیمشناسیخویشتن

مفعول مستقیم1شناسخویشتننا

، همگـی  »تنخویشـ «ود، ترکیبات واژگانی با ش میمالحظه جدول  ايه هکه از داد طور نهما

فعـولی  مۀ رابطـ  ایـن مفهـوم، عمومـاً بـه بازنمـاییِ      بازنماییِ.نندک میانعکاس را بازنمایی  مفهومِ

این .ودش میمربوط »تنخویش«ۀ اولی واژگانیِ که به منبعِمحدود است )بیشتر مفعول مستقیم(

بـه  انعکاسی نیز  نظامِ عنصرِ عنوانِ بهدر نحو و »تنخویش«در تمام کاربردهاي »مفعولی«مفهومِ

چه در نحو فارسـی و چـه در کلمـات مرکـب ایـن زبـان،        ،»تنخویش«است، یعنی  همین شکل

یعنی همـواره معنـی منبـع را حفـظ     ،ندک مین ذاريرمزگرا )مالک مثالً(»مفعول«جز هنقشی ب

.اند هوجود آمدبه»دخو«ردازیم که با انعکاسیِپ میدر ادامه، به کلمات مرکبی .ندک می

»خود«با انعکاسیِکلمات مرکب -6

)امـروز  در فارسـی نـو متقـدم و   (»خـود «xvad، تکـواژِ )1393:1196(دوستحسن براساسِ

او.ب است و معنایی همانند خویش و خویشـتن دارد یمتکلم، مخاطب و غاضمیر مشترك میان 

hvata-ة فارسی میانه و آن را نیز بازماند xvatة تکواژ مذکور را بازماند
.انـد د مـی ایرانی باستان *

نـد؛  ک مـی ي میانه و ایرانی باستان، معادلی را ذکـر ن ها تبراي صور )1393:1196(دوستحسن

آنِ«،»مـالِ خـود  «معنـیِ در سنسکریت با همین کاربرد، بهsvá-صورتاما بر آن است که  از

از«فارسی باستان با معنـاي   -huvaي ها تصور همچنیناو .است هکار رفتبه»خودي«و»خود

را بـا  »متعلـق بـه خویشـاوندان   «و»وابسـته «،»متعلق«اوستایی با معنايxvaētuو»آنِ خود

آن اسـت کـه   دیگـر، حسـن دوسـت بـر     عبـارت  به.اندد میمیانه قابل قیاس صورت فارسی نو و

بـا  .است هوجود گذاشت ۀملکی پا به عرص از منبعی با معناي انعکاسیِدر فارسی نو امروز، »خود«

ة دوراند کـه در  د میاالصل را تکواژي آرامی»خود«xwadتکواژ )1390:64(مکنزي  این حال،

»راسـتی بـه «معنـاي قیـديِ    معنـاي اول، :رفتـه اسـت   کار بهمعنا در دوزبان پهلوي میانه و در 

indeed ،خـود «معناي انعکاسیِ است و معناي دوم«self ي دوم یعنـی  معنـا بـه ابتـدا  .اسـت

براي تکواژ معناي انعکاسی .ردازیمپ میبسامد است بسیار پرکه در فارسی امروز معناي انعکاسی 

xwad»همانندمیانه ة در دور»خودxwēšوxwēštan،بـا موضـوعات دیگـرِ   فاعـل   یِمرجع هم 

 ،در عـین حـال  .نـد ک میرا رمزگذاري غیرمستقیممالک، مفعول مستقیم و مفعول  ازجملهفعل 

»خویش«ي ها تصور جايبه ،غالب طور بهه ، امروز»خود«صورت که  کردباید به این نکته اشاره 

)1388:321، کشاورز(متن تاریخ بیهقی -1
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مالـک،   ازجملـه ي ایـن دو عنصـر   هـا  شگسترده، تمـام نقـ   طور بهو  ودر میکار به»خویشتن«و

ایـن فرآینـد تـا جـایی ادامـه پیـدا       .ذاردگ مینمایش مفعول مستقیم و مفعول غیرمستقیم را به

شمار انعکاس به مفهومِ بیانِ رِت میقدی که صورت(»خویشتن«و»خویش«که صورت  است هکرد

در متـون ادبـی و سـبک رسـمی زبـان      امروز، فقـط   فارسیِ انعکاسیِ یِزمان همدر نظامِ)وندر می

 ،از این روست کـه امـروزه   .اند هزبان رانده شدۀ اشیحبه  ،ی دیگربیان به، وندش میخدمت گرفته به

ود، شـ  مـی بازنمـایی  »خـود «ازسـوي در نحو زبان فارسـی  انعکاسی مفاهیمِ که غالبِ طور نهما

پـا بـه   »خـود «با انعکاسـیِ وند ش میساخته  ها یبا انعکاسکههم مرکبی  کلماتیشترین تعدادب

کـه پیشـتر هـم     طـور  نهما ).1395به داوري، ك.ربیشترۀ براي مطالع(ذارند گ میوجود ۀ عرص

 عناصر دستوري، بخشـی از معنـاي منبـعِ   ، شدگی دستورياصل ثبات در  اشاره کردیم، براساسِ

نیـز بایـد   »خـود «انعکاسـیِ  صـورت  درخصـوصِ .ننـد ک مـی خود را همواره با خود حمـل  ۀ اولی

موضـوعات  فاعل بـا دیگـر  یِمرجع همدستوري، مفهوم انعکاس و  که این صورت کردنشان خاطر

ة جدول شـمار .ندک میمرکب رمزگذاري  ۀشرکت در ترکیبات واژگانی، در کلمفعل را به هنگام 

:1هدد میرا نشان »انعکاس«مفهوم در »خود«با  کلمات مرکب)4(

»انعکاس«در مفهوم »خود«با  کلمات مرکب-4ة جدول شمار

ــمرکبۀکلمنحويۀ رابطمرکبۀکلم ۀ رابط

نحوي

مفعول مستقیمعقیمیخودمستقیممفعولخودآرایی

غیرمستقیممفعول ناسازگاريخودمفعول مستقیمسنجیخود

مفعول مستقیمنبانجخودمستقیممفعولخودآزار

مفعول مستقیمخودخواهمستقیممفعولخودآزاري

ملکیرآيخودمستقیممفعولخودآزمایی

ملکیرنگخودمفعول غیرمستقیمآزمونخود

ملکینامهزندگیخودمستقیممفعول غیر2آشناخود

مفعول مستقیمسانسورخودمفعول غیرمستقیم3آگاهخود

مفعول مستقیمستاخودمفعول غیرمستقیم4آگاهیخود

.برگرفته شده است)1379:114(از همایون هاي این جدول برخی پانویس-1

).1395:44، طباطبایی(آشنا با خود -2

3. self-conscious
4. self-consciousness
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ملکیسرپرستخودمفعول غیرمستقیمآموزخود

مفعول مستقیمشکنخودمفعول غیرمستقیمآموزيخود

ملکیفرمانخودمفعول غیرمستقیم1اتکاخود

مفعول مستقیمفروختهخودمفعول مستقیم2اصالحیخود

مفعول مستقیمخودفریفتهمفعول غیرمستقیم3خودانتقادي

مفعول مستقیم5خودکافتمفعول غیرمستقیم4خوداندیشیده

ملکیخودکامهمفعول مستقیمخودانگیخته

ملکیخودمحورمفعول مستقیم6خودباخته

ملکیخودمدارمفعول مستقیمخودبارور

ملکیخودمرادمفعول مستقیم7خودباور

مفعول غیرمستقیم8بخشیخودنظممفعول مستقیمبینیخودبزرگ

مفعول مستقیمخودنگرمفعول غیرمستقیم9خودبسنده

مفعول مستقیمخودنماملکی10خودبنیاد

مفعول غیرمستقیم12خودگرایانهمفعول غیرمستقیم11ورخودبهره

مفعول غیرمستقیم14خودگراییمفعول غیرمستقیم13خودبیگانه

مفعول مستقیم15خودگردانیمفعول مستقیمخودپرست

ملکی17خودمنتقدمفعول مستقیم16خودپرستانه

).1395:26، طباطبایی(کننده به خود اتکا -1

2. self- correction
3. self-criticism
4. self-reflective

).1395:65، طباطبایی(آنها  هاي داخلیِآنزیم وسیلۀ ها بهها و بافتیاختهتجزیۀ -5

).1395:34، طباطبایی(استکسی که خود را باخته-6

.)1395:26،طباطبایی(باوردارنده به خود -7

8. self-reglation )1379:114، همایون(

9. self-sufficient

).1395:27(طباطبایی -10

11. affective
12. egoistic

).1395:44، طباطبایی(بیگانه با خود -13

14. egotism )1379:114، همایون(

15. autonomy )1379:114، همایون(

16. egocentrism
17. critical self )1379:114، همایون(
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مفعول غیرمستقیم1خودنفوذپذیريمفعول مستقیمخودپرستی

مفعول مستقیم2خودکنترلمفعول غیرمستقیمخودپنداره

مفعول مستقیم4خودگشنمفعول مستقیم3خودتنظیمی

مفعول مستقیم6خودهاديمفعول مستقیم5خودجویی

مفعول مستقیمخودیاريمفعول مستقیمخودخور

مستقیممفعول 7خوددیگرکشیمفعول مستقیمخودخوري

مفعول مستقیم8خودبیمار انگاريمفعول مستقیمخوددرمانی

مفعول مستقیم10خودرهاگردانمفعول مستقیم9بانیخوددیده

مفعول مستقیم12درمانیخودروانمفعول غیرمستقیم11خودرهنمود

ملکیخودکردهمفعول مستقیمخودزنی

مفعول مستقیمخودتخریبیمفعول مستقیم13خودساخته

مفعول مستقیم14خودپاالییمفعول مستقیمخودسامان

1. ego-permeability )1379:114، همایون(

).1395:27(طباطبایی  -2

3. self organization )1379:113همایون، (

selfکندی خودش را بارور م)1395:27(ییباطباط-4 fertile.

5. egoism )1379:114، همایون

راهنمـا را  ة سـتار  رِیخط س کردنِدنبال ،تلسکوپ یِحرکت ۀبه سامان یتیهدا يها گنالیکه با ارسال س يتگریهدا-6

.)1395:44، ییطباطبا(ازدس میریپذامکان

.کنـد یخود م بردنِنیبقتل اقدام به از ارتکابِ در هنگامِ ایقتل  است که فرد پس از ارتکابِ یاز خودکش يا ونهگ-7

https://fa.wikipedia.org/
8. hypochondriasis

 ماریهمچنان خود را ب یاز سالمت بدن يبرخوردار رغم بهکه  رودیکار مبه یشخص يبرا یپزشک و روان یشناس در اصطالح روان

https://fa.wikipedia.org/wiki.اندد می

9. self-regulation

/www.khodrahagaran.orgنام یک سازمان فرهنگی-10

11. self-instruction
١٢ http://faslnameh-sharif.ir/tag/

).1395:34، طباطبایی(خودش، خودش را ساخته است _13

14. http://iehe.ir/723
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مفعول غیرمستقیم1خودیادمفعول مستقیمخودستایی

مفعول غیرمستقیم3خودمراقبتیمفعول مستقیم2خودشیرین

مفعول مستقیم4سازيخودناتواناضافیخودشیفته

مفعول غیرمستقیم5خوددلسوزياضافیخودشیفتگی

مفعول غیرمستقیم7خوددرگیريمفعول مستقیم6خودعزیز

مفعول مستقیمخودسازيمفعول غیرمستقیم8خودلقاح

مفعول مستقیم9پنداريخودشاخمفعول مستقیمخودکشی

مفعول مستقیم10خودشورمفعول غیرمستقیمخوداشتغالی

مفعول مستقیم11خودشکنیمفعول غیرمستقیمزاییخوداشتغال

مفعول مستقیمخودارزیابیملکی12خودایمنی

 ،یعـ یطب يندهایفرآ ۀلیوسهرودخانه است که ب کیۀیاز حالت اول یبخش ایکامل  يِو برقرارساز يبازساز ،ییخودپاال

قابـل   يرییـ تغ جـاد یا يبرا تیو کم تیفیکه از لحاظ ک)انسان و عمدتاً عتیطب(یخارج ياماده ورود دنبالِبه

.ردیگ یصورت م ،باشد یفرودخانه کا یکیژولویو ب ییایمیش ،یکیزیف اتیسنجش در خصوص

خـود در آن کسـب    یآموزشـ  يهـا توانند بـا ثبـت دوره  یم نیاست که مدرس نیآنال یمرکز آموزش کیادیخود-1

.درآمد کنند

pansta.net/PandaUserMedia/389498543

).1395:45، طباطبایی(خود ة کنندشیرین-2

تا  کندیمنبع استفاده م کیعنوانِ بهو توان خود  از دانش، مهارت ياست که در آن، هر فرد یعمل یخودمراقبت-3

.مستقل از سالمت خود مراقبت کند طور به

https://fa.wikipedia.org/wiki/ یخودمراقبت
4. self-handicapping

 تیـ موقع ،يخود با دستکار یشکست احتمال هیتوج يشود که فرد برایم فیتعر يراهبرد عنوانِ بهيسازخودناتوان

.کند یم جادیا يعذر

www.ensani.ir/fa/content/292674/default.aspx
5. self-compassion

.است یدر رنج و سخت یکل طور بهایبودن قیبه خود فرد در مواقع شکست، احساس ناال ياحساس دلسوز میتعم

https://fa.wikipedia.org/wiki/

).1395:45، طباطبایی(خود ة کنندعزیز -6

7. self-involvment

).1395:27(طباطبایی -8

9. https://www.hammihan.com/post/12691678

شیر مخصوص در توالت فرتگی-10

www.istgah.com/fireview/kid_317/1704446.html
11. humility
12. autoimmune
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مفعول مستقیم1خودارتقاییمفعول مستقیمخودسوزي

»راسـتی بـه «،»خـود «xwadۀمعناي اولیـ ، )1390:64(براساس مکنزي پیشتر گفتیم که

اسـت کـه   تعریـف شـده    یک قید مرکـب تأکیـد  صورت بهدر فرهنگ دهخدا، »راستیبه«.است

درخصـوص ایـن دو معنـا،    )همـان (مکنزي .دارد»الحق«و»حقاً«،»قطعاً«،»تردیدبی«معناي 

یک معنی فرعی و مشـتق ایـن   یک از این معانی، معنی اصلی و کداماي به اینکه کدامهیچ اشاره

متفاوت این دو واژه کـه  ۀ براساس مکنزي و با توجه به مقول ،دیگر بیانِ به.ندک میکلمه هستند ن

د کـه  شـو مـی سی با مشخصات شبیه به ضمایر هستند، مشخص نیکی قید و دیگري عنصر انعکا

قیـد «یـا یـک    اسـت  هتحـول یافتـ  »قید تأکیـد «که به  هبود»انعکاسی تأکیدي«این کلمه یک

، چـون  اسـت  هتبدیل شد»انعکاسی تأکیدي«یعنی »ضمیر«که به عنصري با مشخصات »تأکید

در ود کـه  شـ  مـی مالحظه  .است هشدهر دو معنی در کنار هم آورده )1390(در فرهنگ مکنزي 

وم قید تأکیـد و ارجـاع بـه فاعـل     ابهامی را میان مفه»خود«xwad،)8(و)7(و)6(يها لمثا

ترازوي تعبیر، بـه سـمت   ۀکف البته باید پذیرفت که سنگینیِ ها لمثا در این.ذاردگ مینمایش به

اسـت،  »یقینـاً «و»راستیبه«،»تردیدبی«،»قطعاً«،»درواقع«مفهوم قید تأکید یا معانیِ قیديِ

 ة، یعنی هیچ اشارکشدبتصویر کامالً شفاف و مشخص، تأکید بر شخص فاعل را به طور بهکهآنبی

مسـتقیم بـه    ةبـراي اشـار  )در فارسی امـروز  ي ضمیريها بست پیکارگیريِمانند به(مستقیمی 

:فاعل ندارد

6) ud xwad škast

).1382:42ژینیو،(،)نامهرافارداوی:متن(نابود شد)واقعبه(و خود 

7) kū-tân xwad bē râmēd… 

).1391:47، آسانا(،)یادگار زریران:متن(به رامید )راستیبه(که شما خود 

8) spandyâd ka bastwar wēnēd ân wuzurg spâh ī ērân pad bastwar bē hilēd 
xwad ō kōf sar šawēd

ـ   )را(ببیند، آن بزرگ سپاه ایران )را(چون بستور )اسفندیار( بـی  (خـود  )و(لـد  ه هبـه بسـتور ب

).1391:218آسانا،(،)یادگار زریران:متن(به سر کوه رود )تردید

در»خـود «ت تأکید، نقشی است که صـور  قیديِ که نقش عنصرِ کردبر این مبنا باید اذعان 

بر این اسـاس مـی   .است هکرده، رمزگذاري میان ةخود، براي اولین بار در دور کنار نقش انعکاسیِ

 گانـه یدرون بـدن، ب  يهـا  ها و مولکول از سلول یاست که در آن برخ یمنیاز اختالالت دستگاه ا يا دسته یمنیخودا

.رندیگ بدن قرار می یمنیدستگاه اۀاشتباه مورد حملو به شوند مییتلق

1. www.noormags.ir/view توانمند سازي خود
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نمـایش  بـه »انعکـاس «و ابهـامی کـه بـا نقـش     »خـود «براي »قید تأکید«ش قن توان گفت که 

اسـت  ، باعـث شـده   و در فارسی امروز که بعدها در تاریخ زبان فارسی است هذارد، عاملی بودگ می

ي هـا  بسـت  پی، همواره با »انعکاسی«تأکید بر نقش و«تأکید«رد منبع  براي»خود«که صورت 

تـر  را پررنگل فاع »انعکاس«را کمرنگ و نقش  »تاکیديقید «تا نقش  است هضمیري همراه شد

در  هـا  یتـاریخی، در تـاریخ نظـام انعکاسـ     لحـاظ  بـه و )2002(1براساس کونیش و گست .دساز

زدایی و شفافیت ابهامي ضمیري به عناصر تأکیدي، در جهت ها بست پیشدنِاضافه نیز انگلیسی

کـاربرد  شـمارِ گشـت شـواهد ان .اسـت ی بـا فاعـل  مرجع همبخشیدن به روال انعکاس و تأکید بر 

ي ضـمیري  هـا  بست پیمانده از فارسی میانه، همگی بدون همراهیِجابه آثارِۀ در مجموع»خود«

بنـابراین   ؛اردذگـ  مینمایش نگونه مطابقه با شخص و شمار مرجع را بههیچ»خود«هستند، یعنی

بـا آنکـه   .بر فاعل است یا تأکید ل نوعی ابهام میان تأکید بر فعلدر تمام این موارد محدود، حام

گزینـی ي مرجـع هـا  یویژگـ  واحـدهاي حامـلِ   عنـوانِ ، این عناصر تنها بهها لاز تحلیدر بسیاري

عناصر انعکاسیِ تأکیدي بـا  ترین تعامل ، اما باید بر این نکته تأکید ورزید که مهماند همعرفی شد

، نخسـتین  شـد کـه اشـاره    طور نهما.معناي جمله، افزودن مفهوم تأکید، تشدید و تقویت است

.اسـت  هبـود »قید تأکیـد «، کاربرد است همیانه ثبت شدة که در دور»خود«xwadکاربرد عنصرِ

ترکیبـات   این حـال، با ،در فارسی نو امروز، کاربردي پربسامد است»خود«اگرچه کاربرد قیديِ 

»انعکــاس«در معنــاي »خــود«ا در معنــاي تأکیــد، در مقایســه بــ»خــود«حاصــل از  واژگــانیِ

»گـذرا نا«اوالً فعـل  :وردخـ  مـی چشم یی بهها تمحدودیاین نوع ساخت واژه، در .شمارندانگشت

فاعـل بـه    ازسـوي اي که فعل ست و ثانیاً عنصر انعکاسی، تنها با فاعل در ارتباط است و به شیوه

در جملـه، ایـن ذهنیـت را فعـال      جـزء  دیگر، کاربرد این عبارت به.اشاره دارد است هانجام رسید

اجـزا   جز مرجع تأکیدي وجود دارند، اما گوینده از رهگذر ایناي دیگري نیز بهه هندکه گزارک می

دي نسـبت  شد و گزاره را مستقیماً به مرجـع تأکیـ  ک میاي جانشین، خط بطالن ه هبر تمام گزار

ي تأکیدي در تعامل مستقیم با ساخت اطـالع  ها یوان نتیجه گرفت که انعکاست میپس .هدد می

فارسـی، تنهـا از    زبانِ انعکاسیِ نظامِ نیم که از میان عناصرِک میرو مشاهده از این.جمله هستند

ایـن صـورت،   ، چون تنهـا  اند ه، ترکیبات واژگانی با مفهوم تأکید پا به عرصه وجود گذاشت»خود«

ایـن مفهـوم را    واندت میاصل ثبات،  و براساسِ است هداشت»تأکید«در تاریخ زبان فارسی، مفهوم 

در مفهـوم  »خـود «بـا   کلمـات مرکـب  )5(ةجدول شـمار .دکنرمزگذاري  در کلمات مرکب نیز

:ذاردگ مینمایش بهرا»أکیدت«

1. V. Gast
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در مفهوم تأکید»خود«با  کلمات مرکب-5ةجدول شمار

مرکبۀکلممرکبۀکلم

میراخودایستاخود

شکوفاخود1پاسخخود

بسندهخودپردازخود

زاخود2خودپرداخت

3مثبتخودپویاخود

4شکفتخودتراشخود

کارخودخودجوش

5نشستخودخودجوشی

تویسخودخودخواسته

6مالکیخودخوانخود

7چسبخوددریافتخود

9نوازيخود8رستخود

ایی کـه  هـ  هتمـام واژ ود که ش میگیري چنین نتیجه ،)5(اي جدول ه هتوجه به دادبا بنابراین 

بـر فاعـل را رمزگـذاري    »تأکید«، معناي عنصر انعکاسییک در زبان فارسی از رهگذر ترکیب با

ایی کـه بـا   هـ  هکـدام از واژ و هـیچ  انـد  هکـرد ده استفا»خود«ز عنصر انعکاسی تأکیدي، ااند هکرد

).1395:27، طباطبایی(دهد  خودش پاسخ می-1

).1395:64، طباطبایی(گر تسبت به آن تعهدي ندارد است و بیمهگذارخود بیمه میزان خسارتی که برعهدة -2

).1395:45، طباطبایی(دست آید فیلم خامی که با نوردهی و پردازش، تصویري مثبت از آن به-3

).1395:64(ییطباطبا-4

 طیرا بدون دخالـت خلبـان در شـرا    مایپرواز خودکار که قادر است هواپ تیدستگاه هدا ):1395:64(ییطباطبا-5

.باند پرواز بنشاند ينامساعد بر رو یعیطب دید

/https://www.tasnimnews.comطرح جدید مسکن مهر-6

/https://www.instagram.com/exirdecor373.دار گفته می شودهاي پشت چسببه کاغذ دیواري -7

هـا   ایـن واژه سـتاك گذشـته   +ضمیر مشـترك  کند که در ترکیب به این نکته اشاره می)1395:64(طباطبایی -8

.هستندصفت مفعولی +خود هاي داراي ساختار  ازنظر معنی همانند واژه

/www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/221222»خودنوازي ساز تنها«:برگرفته از نام یک کتاب-9
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 طور نشند، چون هماک میتصویر نرا به»تأکید«، معناي اند هساخته شد»خویشتن«و»خویش«

گاه در تاریخ زبان فارسی، حامـل معنـاي   ، هیچ»خویشتن«و»خویش«ي ها یکه دیدیم، انعکاس

.است»خود«ي فارسی، تأکیدو تنها انعکاسی  اند هنبود»تأکید«

در برابر زایایی ها تمحدودی -7

بخشـی  ترکیب،  از رهگذر ، چه از رهگذر اشتقاق و چهي دنیاها زباندر تمام  فرآیند ساخت واژه

در ایـن  .فرد و بالطبع با زایایی کمتـر اسـت  هبذات منحصربهو بالطبع زایا و بخشی قائممندنظام

 حـدود نظـامِ تا  دلیـلِ  به»ها یانعکاس«واژگانی با  ود که در روند ساخت ترکیباتر میمیان انتظار 

این موضوع تا حد زیادي حقیقت دارد .مند آن، با میزان باالیی از زایایی روبرو باشیمزیادي نظام

و  سـازي  واژهزبانوران و نیز متولیـانِ  ازسويو واژگان بسیار زیادي از این جزء دستوري، خالقانه 

:چـون جدیـدي  هـاي هوان بـه واژ تـ  مـی ازجملـه  (د شـو مـی هاي واژگان فرهنگگزینی وارد واژه

 بـا ایـن حـال،   ).کـرد و جز آن اشاره  ، خودگردانانداز، خودآزمون، خودیاريفرما، خویشخویش

ورد، خـ  مـی چشـم  فراوانی که در روند تولیـد ترکیبـات مـذکور بـه     زایاییِ رغم بهشدباید متذکر 

ة دهنـد عناصـر تشـکیل  از آنجـا کـه یکـی از    .ایـن زایـایی اسـت    گیرِیی نیز گریبانها تمحدودی

رو بخشـی از  هـد، از ایـن  د میرا جزئی برگرفته از فعل تشکیل »ها یانعکاس«ترکیبات واژگانی با 

و بخشـی دیگـر بـا مشخصـات     فعـل زیرسـاختی   ایـن  »گـذرایی «ي هـا  یویژگـ  با ها تمحدودی

تـرین محـدودیت را   ، بـدیهی »گـذرایی «از این میان، محدودیت .فعل مرتبط است»موضوعات«

یـا  »انعکـاس «مفهـومِ  بـراي بازنمـاییِ  ود کـه  شـ  مییودیت از آنجا ناشاین محد .هدد میشکل 

برخـوردار  از دو موضـوع   ایدقل بحدا، ساختمان موضوعی فعل، ها لفاعل و انواع مفعو یِمرجع هم

سـاخت ایـن ترکیبـات واژگـانی،     البته ذکر این نکته ضروري است کـه .باشد»گذرا«بوده یعنی 

 فارسی، افعـال ناگـذر   ازجملهي دنیا ها زباننبوده و در میان تمام »گذرا«کامالً محدود به افعال 

بلکـه بـا مفهـوم    »انعکـاس «نند و عنصر انعکاسی را نه با مفهوم ک مینیز در این ترکیب شرکت 

از آنجا که هم تعـداد افعـال گـذرا بـیش از افعـال       با این حال،.یرندگ میخدمت به»قید تأکید«

یونـدد، از  پ مـی وقـوع  بـه »تأکیـد «بیش از مفهوم »انعکاس«مفهوم  رمزگذاريناگذر بوده و هم 

ات واژگانی با رمزگذاري ترکیبي ازمیزانِ بیشتربهي دنیاها زبانوان نتیجه گرفت که ت میرو این

،را فارسـی  ازجملـه ها زبانبیشترِ گرایش نسبت به مفهوم تأکید مجهزند که این کاس مفهوم انع

بـه موضـوعات فعـلِ     بعدي که مربـوط محدودیت  .هدد مینشان  انعکاسرمزگذاري مفهوم براي 

یرد، گ میبرفعل را در گزینشیِي ها تدسته از ترکیبات واژگانی است، محدودیدر این زیرساختی 

و(ي تأکیـدي  هـا  یو چـه بـا انعکاسـ    هـا  یغالب کلمات مرکبی که چه با انعکاسصورت که بدین

تـا بتواننـد قـدرت     نندک میرا حمل  ]انسان+[ۀ مشخصد،ونش میته ساخ)ها یانعکاس مخصوصاً



147|...ی در فارس »یانعکاس«کلمات مرکبِ 

غالبـاً انسـان اسـت،     فاعلی که غالباً مختار است، پس ازسويبا فاعل را  مرجع همگزینش مفعولِ

.داشته باشند

گیرينتیجه-8

و»خـویش «ناصر انعکاسـیِ حاصل از ع واژگانیِ بررسی ترکیباتدر این مختصر کوشیدیم تا به 

کـه   طور نهما.در فارسی بپردازیم»خود«و نیز عنصر انعکاسی و انعکاسی تأکیدي »خویشتن«

وسـیعی از ترکیبـات واژگـانی بـا     ۀ زبان فارسی مجهـز بـه مجموعـ    در این پژوهش نشان دادیم،

ایـن ترکیبـات بـا    :د کـه شـو مـی تأکیـد  )2011(این باور کـونیش  بر  ،رواز اینست،ها یانعکاس

 برخـوردار از یی هـا  زبـان ، غالبـاً در  ذهنـی و در بسیاري موارد، انتزاعی و پیچیده معانیِ دارابودنِ

هسـتند  »خود«توجه به  گذارِکه پایه(سی شنا ناي رواه هغنی، متون فلسفی و یافت ادبیِۀ پیشین

نظـام  نشان دادیم کـه   همچنین.وندش میوفور یافت به)مانند فارسی، آلمانی، فرانسوي و یونانی

است که برخوردار »خود«و»خویشتن«،»خویش«زبان فارسی از سه صورت انعکاسیِانعکاس 

دیگر موضـوعات  فاعل و  یِمرجع هم، عالوه بر مفهوم انعکاس یا »خود«از این میان، فقط صورت

انعکاسـی   این موضوع، در ساخت کلمات مرکـبِ .ندک میرا نیز رمزگذاري »تأکید«، مفهوم فعل

و مفهـوم   انـد  هساخته شـد  ها یانعکاس نیز قابل مشاهده است، یعنی کلمات مرکبی که از رهگذرِ

.انـد  هوجـود گذاشـت  ۀ پا بـه عرصـ  »خود«تأکیديِ انعکاسیِ تأکید بر فاعل دارند، فقط از رهگذرِ

ی، ترین صـورت انعکاسـ  متقدم عنوانِ به، »خویش«ود که چون انعکاسیِش میمشاهده  همچنین

 یِمرجعـ  هـم رمزگـذاريِ تنها برآمده از آن نیز،  ، کلمات مرکبِاست هبود»مالکیت«حامل مفهوم 

، کـه همـواره حامـل    »ویشـتن خ«انعکاسیِالی است که حاین در .فاعل و مالک را برعهده دارند

نیـز همـین رابطـه را    انعکاسـی   ، در کلمـات مرکـبِ  اسـت  هفاعل و مفعول بود یِمرجع هممعناي 

، فرآینـد  هـا اي برآمده از آنه هواحدهاي دستوري در سازۀ ي اولیها شحفظ نق.شدک میتصویر به

هدکـه یکـی از اصـول مهـم رویکـرد      د مـی نشـان  سـازه را ۀ یا حفظ بخشی از معناي اولیـ  ثبات

11،»خـویش «اسـی  مرکـب بـا انعک   ۀکلم 6که شامل (اي پژوهش ه هداد.است شدگی دستوري

مرکب بـا   ۀکلم 24و »خود«مرکب با انعکاسی  ۀکلم100،»خویشتن«کاسی مرکب با انع ۀکلم

ي هـا  یانعکاس شدنِحاشیه راندهند که امروزه با بها آنحاکی از)هستند»خود«انعکاسی تأکیدي 

حاصـل   کلمات مرکـبِ ، بسامد»خود«انعکاسیِ شدنِو مرکزي»خویشتن«و»خویش«تأکیديِ

ذارد، این در حـالی اسـت کـه   گ مینمایش تر بهمتقدم نعکاسیِرا با دو ا1به5نسبت »خود«از

نشـان  این موضـوع  .است 1به 4تأکیدبسامد کلمات مرکب با مفهوم انعکاس نسبت به مفهوم 

را بـیش  فعل  فاعل با دیگر موضوعات یِمرجع همرمزگذاريِدارد گرایش دهد که زبان فارسی می
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 همچنین.رمزگذاري کنداي دردسترس ه هجمله و حذف دیگر گزین تأکید بر فاعلِ رمزگذاريِاز 

د، بیشترین شومیبیان  ن با فاعل در کلمات مرکب انعکاسیشایمرجع هماز میان موضوعاتی که 

ایـن در  .هـد د میدرصد موضوعات را به خود اختصاص 57است که »مفعول مستقیم«موضوع، 

از موضـوعات را  درصد17، )اضافی ۀرابط(مالک درصد و  26، غیرمستقیمحالی است که مفعول 

ر آن بـا  تـ  حالت مفعول مستقیم و ارتباط نزدیک بودنِاي تهین موضوع، هسا.ندکنمیرمزگذاري 

.هدد مییا مالک نشان  نسبت به مفعول غیرمستقیمفاعل و فعل را
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