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چکیده

و  گرا هاي گشتارگرا، واژگان یعنی نظریهدستور زایشی اي متفاوته این مقاله رویکرد در

در زبان فارسی ترکیب فعلی و غیرفعلیگیري و ساخت  شکل ةنحو درگزینیحاکمیت و مرجع

زبان غیرفعلی مرکب ةواژ3974فعلی و مرکب ژةوا8579، شواهد مطالعه .دنشوبررسی می

هاي انتزاعی در و گزاره ها سازه دستوريِ نقشدهد که  نشان می ها یافته.استفارسی معاصر

و ناقض اصل بازیابی  دهند نمیکار کافی براي ساخت ترکیب ارائه سازو هاي گشتارگرا رویکرد

که در ساخت هاییهاي دو موضوعی و ترکیبترکیب دنتوان نمیگرا رویکردهاي واژگان.ندهست

چارچوب  .ندنتبیین کرا است ده شده هاي نحوي استفافرایند موضوع بیرونی و آنها از

موضوع در ، دشورعایت نمیگزینی حاکمیت و مرجعنظریۀ رویکرد افراطیِدر فعل اي زیرمقوله

در  ،همچنین.گیرد و از اصل فرافکنی تخطی صورت می فعلی نیست ۀمجاورت ستاك برگرفت

 حاکمیت تحتبرگرفته از وند تصریفیِوند، نمود ترکیب  این رویکرد برخالف ماهیت اشتقاقیِ

 توضیحِ قادر به نیز گزینی حاکمیت و مرجعاعتدالیِرویکرد .شود مالحظه میتصریف  ةگر

فعلی و  هاي مرکبِ هاي واژه تحلیل داده.غیرمجاور نیست ةبه ساز فعلی هستۀ بخشیِحالت

ترکیب براي توصیف و تبیینِصرفی  -نحوي ویکرد تعاملیِرزبان فارسی نشان داد که  غیرفعلیِ

.کارآمدتر است

.، مجاورت، موضوعزایشیفکنی، ا، اصل فرترکیب:هاواژهکلید

1. m.ghoncepour@cfu.ac.ir
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مقدمه-1

شناسان و دستورنویسان  از زبان بسیاريایرانی و نیز  دستورنویسان شناسان واز زبان برخی

هاي  ي که در اکثر کتابطور بهاند؛  را مورد بحث و بررسی قرار داده 1ترکیبمقولۀ ایرانی غیر

.اند اند، بخشی را نیز به این مهم اختصاص داده شناسی که به صرف و نحو پرداخته زباندستور و

سازي و درعین حال،  در واژه فراینددلیل این توجه را شاید بتوان در کاربرد زیاد و زایاي این 

که هر  اي گونهپیچیده و ناشناخته بودن رفتار، ماهیت و گستردگی ابعاد آن ذکر کرد؛ به 

دور مانده  ازنظرِشناسی به زعم خود به بخشی از این مقوله زایا توجه کرده و دیگر ابعاد آن  زبان

.است

شناسان  دهد که زبان ان میهاي متعدد نش در زبان ترکیب درزمینۀشده  مطالعات انجام

ستاك را در تشکیل آن  یا اما عناصر پایه، ریشه، اند، دهکرارائه ن این مقولهتعریف یکسانی از 

هاي آزاد  هاي مرکب را متشکل از پایه واژه)2010:43(2لیبر ،نمونه عنوان به.اند دخیل دانسته

، صفت و اسم »یخیسرد«icycold، دو صفت»فروشی کتاب«bookstoreدو اسم  صورت به

blackboard»و اسم و صفت  »سیاه تختهskyblue»حال آنکه  داند، می »آسمانیآبی

ترکیب را متشکل از حداقل دو پایه که هریک از آنها واژه یا )2006:55(4و استنهان 3کاتامبا

متشکل از دو یا  ساختینیز ترکیب را )1998:66(5فاب.کند تلقی میاي باشند  تکواژ ریشه

معناي خودشان را حفظ  ،در ترکیب ،ها است که واژهداند و بر این نظر قائل چند واژه می

)2003:92(6، حال آن که کریستالدارند تنهایی بهکنند و همان معنایی را دارند که  می

ي ل در جامستق صورت بهتوانند هاي آن می داند که عناصر و سازه ترکیب را واحد زبانی می

ها مانند زبان فرانسوي وجود ندارد ترکیب فعلی در بعضی زبان.دیگري نیز نمود پیدا کنند

هایی که وجود دارد نیز ساختمان آن از  و در زبان)8،2009و بیستو 7اسکالیزو  1998فاب، (

 دلیلِ.متفاوت است)افزوده یا موضوع(ساختاري و عناصر سازنده  لحاظ بهزبانی به زبان دیگر 

1. compound
2. R. Lieber
3. F. Katamba
4. J. Stonhan
5. N. Fabb
6. D. Crystal
7. S. Scalise
8. A. Bisetto
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ساختار آنها  بودنِفعلی نیز به متفاوت ترکیب،ویژه بهکلی و  طور بهتعاریف متفاوت از ترکیب 

.)1392:228پور،  غنچه(گردد میبر

شوند دهندة آنها به دو طبقۀ فعلی و غیرفعلی تقسیم می عناصر تشکیل ازنظرِکلمات مرکب 

ترکیب فعلی هستند  رسانرزقونشینخاکستر،پسنددهاتیهایی مانند نمونه .)1386شقاقی، (

دیگر  ةسازترکیب است و  ۀفعلی دارند که هست ۀستاك برگرفتو ویژگی آنها این است که 

اي است  آن سازه ،موضوع نحوي.است یفعل ۀمعنایی هستۀ برگرفت یا نحويموضوع ،)غیرهسته(

مفعول صریح .گیرد را دربرمیدرونی و برونی  دو نوعِ جمله الزامی است و بودنِکه براي دستوري

 ،موضوع معنایی.ندهستبرونی  نحويِ درونی و فاعل موضوعِ هاي نحويِ صریح موضوع و غیر

 عنوان بهتواند  ست که میور و مواردي نظیر اینها ر، بهرهمواردي همچون مکان، حالت، عامل، ابزا

،دزدگیرهاي ترکیب ،نمونه عنوان به.)1983:257لیبر، (رود کار بهفعلی  ترکیبِ فعلیِ غیر ةساز

دخترپزوخداآفرینهاي مونهدرونی، ن نحويِ با استفاده از موضوعِ کنسرد آبوخردکناعصاب

وپززود،دانهمیشههاي برونی، ترکیب نحويِ موضوعِ طریقِاز »آنچه دختر آن را پخته باشد«

اده از با استف نشینسجادهونشینجزیرههاي زمانی، نمونه نضمام موضوع معناییِاز ا زاتازه

و،»شودآنچه با لذت خورده می«خوارخوش،نویسروانهاي مکان، ترکیب موضوع معناییِ

دیدهفراخونیکودانقید حالت، ازطریقِ »گویدشاعري که به سبک نو شعر می«ردازنوپ

حالت  ةکننده یا دارنددریافت تاشدهو»شدهچرکی«افتاده لیچ،طریق قید مقداراز »متهبلند«

.اند شکل گرفتهابزار  موضوع معناییِ توسط نویسدستوباف دستهاي  نمونه و)ور بهره(

شاملنحوي،  عالوه بر موضوعِ ،هستهعنصر غیر ،دهندهاي باال نشان می گونه که نمونه همان

،1اسپنسر(ستور و مواردي نظیر اینها مکان، حالت، عامل، ابزار، بهره هاي معناییِ موضوع

و غیرموضوع به )نحويمعنایی و (ترکیب فعلی عبارت از انضمام موضوع  ،بنابراین.)331:1991

 با توجه به این تعریف، در ساختارِ.استترکیب  هستۀ نحويِ عنوان بهیفعل ۀسازة برگرفت

.هستندسه سازة فعلی، غیرفعلی و وند اشتقاقی عناصر اساسی  ،هاي فعلی ترکیب

اش برگرفته از فعل  نحوي باشد، هسته ۀفعلی آن است که چنانچه داراي هستترکیب غیر

و ویژگی )1385:95خباز، (ترکیب غیرفعلی هستند برقی جاروومعدنی آبهاي  نمونه.باشد

 لحاظ به،ترکیب غیرفعلی.استجارووآبهاي غیرفعلیِ آنها پایه نحويِ ۀآنها این است که هست

1. A. Spencer
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،1ثهسپلم(شود بندي میمرکز، متوازن و بدل طبقه مرکز، برون درون به چهار زیرگروه ،معنایی

قرآنآینهبدل و  دختربچهمرکز، برون معلمتتربیمرکز، درون مرکبِ ۀکلم آچارچرخ).2002

هم ترکیب هاي نحوي با بسیاري از مقوله ،هاي غیرفعلی ترکیبدر ساخت .متوازن هستند

-فرهنگیصفت، اسم وازفرنگیتوت، است اسم ةساز که متشکل از دو هویجآبمانند  شوند می

 ارتباط تعبیرِ .اند قید و اسم تشکیل شده ةاز دو ساز بهارهمیشهصفت و ةسازدو از ورزشی

).2009:362لیبر، (هاي غیرفعلی کامالً آزاد است  معنایی بین هسته و غیرهسته در ترکیب

دو پایه یا )1998:66فاب، (ساختی متشکل از دو واژه  ،فعلی ، ترکیب غیردیگر عبارت به

و)2006:55، و استنهان کاتامبا(استاسم، صفت، یا قید صورت بهمستقل دو تکواژِ عنوان به

یک سازه برگرفته از فعل نیست و  باشد، آن هسته يهستۀ نحواین ساخت داراي  چنانچه

.نیستموضوع سازه دیگر 

اي در ساخت واژه ایفا  هاي دنیا نقش بسیار گسترده ترکیب در بسیاري از زبانکه آنجااز

نویسان به این مقولۀ زایاي زبانی توجه خاص نشان داده  شناسان و دستور زبانبنابراین د، کنمی

اروپایی  هاي هندو زبان ۀدر هم زایا ۀاین مقولاز .اند دهکرو ابعاد مختلف آن را مطالعه و بررسی 

یکی از  عنوان بهو زبان فارسی هم )2،1964:10شکی(شود  سازي استفاده می براي واژه

:1349زمردیان، (کند  اده میاستف هستاروپایی از این فرایند که بسیار زایا نیز هاي هندو زبان

عاصی، (اینکه تحقیقات زیادي در مورد ترکیب در زبان فارسی انجام گرفته است رغم به).194

؛ 1391طباطبایی، ؛ 1389عاصی و بدخشان، ؛ 1386خباز، ؛ 1388جاللیان چالشتري، ؛ 1371

تا  ،، اما)1397پور، ؛ غنچه1394پور، غنچه؛ 1392سبزواري، ؛ 1392، ارجمندي و عاصیامیر

 هاي فعلی و غیرفعلی ترکیبگیريِ شکل چگونگیِکدام از آنها هیچ،جایی که نگارنده اطالع دارد

دستور  ۀنظری5گزینیِ مرجعو حاکمیت و  4گرا ، واژگان3رویکردهاي گشتارگرادر چارچوبِرا 

زایا با توجه  ۀاین مقولضرورت دارد تا  ،بنابراین.اند نکردهبررسی هاي زبانی  ازطریق دادهزایشی

تا مشخص دنیز بررسی شوهاي زبان فارسی با استفاده از دادهمطرح،هاي زایشیِبه رویکرد

.ترکیب در زبان فارسی را دارند ساخت تبیینِ شده تواناییِهاي ارائه شود که آیا رویکرد

1. M. Haspelmath
2. M. Shakki
3. generative grammar
4. lexicalist hypothesis
5. government and binding theory
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تحقیق ۀپیشینچارچوب نظري و -2

یعنی  ،ستور زایشیعمده در د ترکیب در زبان فارسی با توجه به سه رویکرد ،در این نوشتار

 هاي گشتارگرا نظریه.شود مطالعه می،گزینی حاکمیت و مرجعو  اگر هاي گشتارگرا، واژگان نظریه

طرح م ،و معناشناسی زایشی معیار ۀمانند نظری ،1960ۀاوایل ده رویکردهايدر چارچوب 

مالحظاتی دربارة فرایند «با عنوان  1چامسکیقالۀ م تأثیرتحت گرا هاي واژگان شدند؛ نظریه

حاکمیت و  ۀاصول نظری مبنايبرهاي نحوي که  نهایتاً نظریهوندارائه شد1970سال »ساز اسم

چارچوب نظري مطرح است  عنوان بهکه همچنان امروزه )1981(چامسکی  گزینیِ مرجع

شناسان تالش  شناسی، برخی زبان هاي زبان در پژوهش.پدیدار شدند)1391:423دبیرمقدم، (

 هاي صرفی ازقبیل ترکیب اعمال کنند صرف و به ساخت در حوزة را اند تا این رویکردهاکرده

.پردازیم می هاي آنها ها و یافته که در زیر به برخی از این پژوهش

هاي گشتارگراظریهن -2-1

4لوي،)1975(3میز، )1960(2در آثار لیزمی توان در مورد ترکیب را  هاي گشتارگرانظریه

گروه یا  ،رویکرددر این .دکرمشاهده  )1369(جر حقیقی أمست در زبان فارسی درو)1978(

 عملکردشود و با مالحظه مینمود زیرساختی  عنوان به،معناي ترکیب استاي که همجمله

.آیدمیدست بهترکیب  روساختیِ صورت،ساختی جملۀ زیرروي گروه یا  گشتارها اي ازمجموعه

بدون اینکه آنها را از  ،کند هاي فعلی را با توجه به قواعد گشتاري بررسی می ترکیب)1960(لیز 

در زبان هاي مرکب اسم«کند که ادعا می)1960:138(وي.کند متمایزهاي غیرفعلی  ترکیب

ب را ترکی ،رواز این ».آیندمی دست بهمتفاوت  جمالت دستوريِهاي ازطریق صورت انگلیسی

ترکیب ،نمونه براي.دهدمی شکل...)فعل و-فعل، مفععول-لفاع(هاي دستوري نقش ازطریق

coffeemaker»ـمفعول، فعل زنجیرة از»ساز قهوهbabysitting»از زنجیرة »داري بچه

wadingو5ـمفعول حرف اضافه فعل bird»دنشوفعل ساخته می-فاعل ازطریق»آبچر ةپرند.

شود که در آن اسم  چارچوبی را متصور می)1960(کند که لیز  اشاره می)2009:56(6هکن تن

1. N. Chomsky
2. R. B. Lees
3. J. Meys
4. J. N. Levi
5. prepositional object
6. P. Ten Hacken
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populationروساختی  growth»عملکرد  ازطریقدر سه مرحله )3ساخت (»رشد جمعیت

.شود زیر ایجاد می صورت به2و ساخت میانی  1بر زیرساخت گشتارها

1The population grows

2……. Growth of population

3Population growth

هاي مرکب غیرممکن را  و واژهدارند تولید ترکیبقدرت زیادي براي  کرد قواعد تصور میوي 

.ها نبودند ترکیب ۀتولید هم قادر بهشده آنکه قواعد ارائه، حالندنک میتولید 

سازد که ترکیب نشان میرخاطهاي فعلی و غیرفعلی  ترکیببا مطالعۀ )a,b1965(1مرشان

را»ساز ساعت«watchmakerوينمونه،براي .شود روي جمله ساخته می از عملکرد گشتار

sheزیرساختیِ ۀجملاز makes watches»عبارت به.کند مشتق می »سازد او ساعت می 

که ترکیب را با جمالت )1960(شده توسط لیز اندیشۀ گشتارهاي ارائه)1969(رشانم،دیگر

قابل  در چارچوب گشتارها پذیرد و اشتقاق ترکیب از جمله را داند می زیرساختی مرتبط می

تشکیل کلمات مرکب  )1369:248(حقیقی مستأجر).2009:62هکن،  تن(داند توضیح می

 ۀجایی بر روي یک جملهعملکرد گشتارهاي افزایش، حذف، جانشینی و جاب ۀفارسی را نتیج

.داندساختی می ژرف

را4پذیر کنشوعامل،3محصولکردن،  2عملسازِ اسم ةچهار قاعد)167-1978:172(لوي

appleمانندهایی  صر سمت راست در ترکیبکند که عن تصریح می شود و متصور می cake

film،»سیب کیک « producer»ساز فیلم«،presidential refusal» امتناع

musicalو»جمهوريرئیس clock»فعل نیست و فعل در جریان اشتقاق »ساعت آهنگی

)1978:76(لوي نقل از به)2009:66(هکن  تن.براي حفظ اصل بازیابی حذف شده است

geneticشدنباعثنظیرشدنی هاي حذف گزاره disease)» ژنتیک باعث (»ژنتیکی بیماري

pictureداشتن ،))شود بیماري می book» کتابی که تصویر دارد(»مصور کتاب((،

musicalساختن clock)» کردناستفاده،))کند ساعتی که آهنگ تولید می(»آهنگی ساعت

1. H. Marchand
2. act
3. product
4. patient
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)wind mill» (بودن،))کند ر میآسیابی که با باد کا(»بادي آسیابpine tree» درخت

درون،))درختی که کاج است(»کاج  desert(شدنواقع...در rat» موشی (»صحرایی موش

dog(بودن....براي ،))که در صحرا هست house»اي که براي سگ است النه(»سگ  ۀالن((،

olive(آمدندست به...از oil» و))آمده است دست بهروغنی که از زیتون (»زیتون روغن

taxبودن...ةدربار law)»را ارائه و توضیح  ))قانونی که دربارة مالیات است(»مالیات قانون

.انددهد که آنها در جریان اشتقاق ترکیب حذف شده می

گراهاي واژگان نظریه-2-2

کاري بودند که براي برقراري ارتباط بین  و دستور زایشی، گشتارها تنها ساز ۀهاي اولی در سال

ان ذهنی و اصل بازگشتی، واژگاما سه عامل .شدند هاي مختلف استفاده می ها یا سازه جمله

معرفی .کردشد تضعیف  که به گشتارها داده میرا اي  العادهقدرت فوقشده حذف عناصرِ بازیابیِ

زیرساختی را ایجاد کرد که نهایتاً به حذف گشتارهاي ،1هاي بازنویسی در قاعدهبازگشتی  ویژگیِ

هاي دیگر ممکن  روش ازطریقرا  ها سازهمعرفی واژگان ذهنی ارتباط .منتهی شد 2مرکب

قبلی را از چرخه خارج کرد،  ةشد شده، گشتارهاي ارائه حذف عناصرِ ساخت و اصل بازیابیِ

.هاي مرکب ارائه داده بود واژه براي اشتقاقِ)1960(خصوصاً گشتارهایی که لیز 

، لیبر)1982(5، سلکرك)1978(4و زیگل 3روپردر ترکیب در آثار  گراهاي واژگاننظریه

دي)1983(  ۀتأثیر فرضیها تحت این نظریه.متجلی است )1987(7زو ویلیام 6شولوو

 ازطریقهاي مرکب و پیچیدهواژه،در این فرضیه .مطرح شدند)1970(چامسکی  گرايِواژگان

به همان صورتی عمل  قواعد واژگانی.گیرندو نه قواعد گشتاري شکل می 8قواعد واژگانی

 در این فرضیه یک بخش زایا و مستقل ،همچنین.کردندکه قواعد گشتاري عمل می کنندمی

.شود تصور میسازي  راي واژهب

1. rewriting rule
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8. lexical rule
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،2لوپز(شود شناخته می1گرارویکرد شبه واژگان عنوان به)1978(و زیگل  روپرنظریۀ 

ايمقولههاي زیر چوبربر روي چاترکیب هنوز از قواعد گشتاري که در این رویکرد زیرا)1994

بودن به ارتباط مستقیم بین با قائل)1978:208(و زیگل  روپر.گیرد شکل میکنندعمل می

این  پایۀبر.دهند هاي فعلی ارائه می را در ترکیب 3اصل اولین خواهرترکیب فعلی و گروه فعلی، 

شکل فعل است  اي که در جایگاه اولین خواهرِ انضمام واژه ازطریقهاي فعلی ترکیب اصل،

با  ،و بالفاصله در سمت راست فعل قرار دارد است اي که خواهر فعل آن مقولهگیرند ومی

و  روپرنظریۀ آنچه در .کند شود مطابقت می اي که در سمت چپ ترکیب فعلی ظاهر می مقوله

هاي  فعل است که منبع ساخت ترکیب ايِ مقوله اهمیت دارد، فعل و چارچوب زیر)1978(زیگل 

ترکیب فعلی  اآنه.شود فعل فهرست می اژگانیِاي در نمود و زیرمقوله و این چارچوبِ استفعلی 

ترکیب شکل  ةعدقا عملکرداي و  درج زیرمقولهی،افزایقواعد وند یا قاعده سه مرحلۀ ازطریقرا 

هاي فعلی روشن نیست و آنها توضیحی  ماهیت گشتارهاي واژگانی در تشکیل ترکیب.دهند می

اما اصل اولین خواهر و  ؛دهندنمی فعلی ارائه در ساخت ترکیب افعالبراي عدم مشارکت همۀ 

ند هستاز دستاوردهاي آنها  ،صرفی دارند -هاي فعلی ماهیت دوگانۀ نحوي اینکه ترکیب

).1991:327اسپنسر، (

 براي توضیح ساخت درونیِو قواعد بازنویسی ایکس تیرهنظریۀ از )1982:22(سلکرك 

قواعد ساخت  ازطریقهاي فعلی و غیرفعلی را  ترکیبوکند استفاده می جاي گشتارهابه ها واژه

ترکیب.کندد تولید مینده بازگشتی را نشان می که ویژگیِ N→N Nصورت بهآزاد بافت ةواژ

برگرفته از فعل داشته اسمی  یا صفتی ۀکه هست استمرکزي  درون مرکبِ صفتیا اسمفعلی 

homeهاي  نمونه .فعلی باشد ۀبرگرفتۀستغیرهسته موضوع ه ةد و سازباش grown»یوطن/

long،»خانگی suffering»پردرد«،hard working»کوش سخت«،party drinker

springو»میهمانی خور در  مشروب« cleaning»ترکیب فعلی نیستند و  »تکانی خانه

تتایی با  دهند و رابطۀ ر مورد هسته نشان میمکان، حالت یا زمان را د ،هاي غیرهسته سازه

N[V[N[tree]Nد و تحلیل وجود ندارv[NV]فعلی با ساختار  ترکیب.هسته ندارند

V[eat]v]v Af[-er]Af]N 24-1982:25سلکرك،(تدرست نیس(.

1. pseudo- lexicalist
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coffee]ساخت)28-1982:43(سلکرك  [maker]] بازنویسی  ةقاعد توسط که  را

 NN/A/V/PN   داند زیرا  ترکیب فعلی می شود می ساخته  توان نمیاسم است و

  erBmakecoffee   را تولید کرد زیرا محدودیت وي همچنین.واژه ممکن نیست

-girlدر ساخت ترکیب  girlموضوع فاعلی مانند  آناساس برکه کند  را معرفی می 1فاعلی

swimming*شود موضوع فعل همیشه در درون ترکیب برآورده می ،وي ازنظرِ.رود نمی کار به

هایی را  توان ترکیب هسته وجود دارد، پس نمی از آنجایی که در هر ترکیب فقط یک عنصر غیر و

catکه بیش از یک موضوع اجباري داشته باشند مانند putting (in the well)*شکل داد.

ترکیب باید  ۀهست هاي غیرفاعلیِ وضوعهمۀ م2شرط فرافکنی اولین ترتیباساسبر ،همچنین

.بر آنها تسلط دارد برآورده شونداي که بالفاصله  هسته ازطریقترکیب  اولین فرافکنیِ در درون

.)37همان،(تسلط داردمقوله اي است که بالفاصله بر آن  یک مقوله، مقوله اولین فرافکنیِ

برآورده  3موضعیصورت بهباید )واحد واژگانی(یک مقوله  هاي غیرفاعلیِ دیگر، موضوع عبارت به

.هر آن مقوله باشندشوند یعنی خوا

treeهایی مانندترکیب فعلی بودنِغیر یا فعلی)1982:252(سلکرك  eater  خوانشِرا به 

کسی که از «ترکیب فعلی و خوانش  خواردرختبا خوانش .کندزیرساختی مشروط می معناییِ

وي.ترکیب غیرفعلی است »دهدهاي خود را بر روي درخت انجام می فعالیتروي عادت 

وي.دارد4اما در خوانش دوم ارتباط تتایی ،موضوع درختکند که در خوانش اول استدالل می

هایی  کند که چه سازه و دقیقاً مشخص نمی سازد نقش تتا را روشن نمی تفاوت بین موضوع و

تتایی مانند عامل،  ۀکه رابط استاي  موضوع سازه زعم وي،به.شوند نقش تتا محسوب می

شناسان زبان ،نقش تتاي فوق 4عالوه بر  .دارد، هدف، منبع و غیره با هسته پذیر کنش

تتاي مکان، زمان و حالت نیز توافق  هاي نقشبر)6،1976:69گروبرو5،1972:31جکندوف(

.دهدنقش تتاي مکان ارائه نمی نبودنِی بر موضوعحال آنکه سلکرك تبیین ،دارند

1. subject restriction
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او ساختار .کند هاي فعلی استفاده می از روابط موضوعی در ساخت ترکیب)1983(لیبر 

که افعال و حروف اضافه  به این مفهوم،داندموضوعی را مرتبط با افعال و حروف اضافه می

کنار هم  ،در این نظریه.اجباري ندارند آنکه اسم و صفت موضوع درونیِموضوع دارند، حال

truckاو.شود آنها مرتبط می ايِ مقوله هاي زیر تکواژها با نیاز قرارگرفتنِ driver را ترکیب

to*داند حتی اگر فعل  می فعلی truckdrive فوق،  ترکیبِ در ساخت .وجود نداشته باشد

drive حاکم است و نقش تتا را با استفاده از اصل ارتباها به  موضوعی و تراوش مشخصه ط

:دارد شرح زیربهچهار قاعده ها  تراوش مشخصه.دهد خود می متممِ

اي  غیرشاخه ةهاي مقوله به اولین گرهاي یک ستاك همچون مشخصهمشخصه همۀ-1

.کنندمشرف بر آن ستاك تراوش می

 شدةشاخهشاخه ةهاي مقوله به اولین گرجمله مشخصهاز ،هاي وندهاتمام مشخصه-2

.دنکنمشرف بر آن وند تراوش می

 ةهاي گراي دریافت کند، مشخصهدوم مشخصه اي نتواند توسط قاعدة دوشاخه ةگر اگر-3

.کننداي تراوش میدوشاخه ةتر به آن گرپایین

دو  ةهاي ستاك سمت راست به گر ، مشخصهاگر دو ستاك ترکیب را تشکیل دهند-4

.ندنک اي مشرف بر آن ستاك تراوش می شاخه

کنند هاي تکواژها تراوش میمشخصه لیبر به این معنا هستند که همۀ ۀسهاي یک تا قاعده

هاي وندها بر وجود بیاید، مشخصهها، تعارض بهو هنگامی که بین تکواژها در تراوش مشخصه

ویژه است زیرا ممکن است در زبانی  چهارم زبان قاعدة.ها ارجحیت دارندهاي ستاكمشخصه

.ها از ستاك آغازین تراوش کنندمشخصه

هاي فعلی داراي دو  در مورد تشکیل ترکیب)1983:257(اصل ارتباط موضوعی لیبر 

:قسمت است

.ترکیب فعلی باید به موضوع درونی مرتبط شود ستاك فعلیِ)الف

 عنوان بهپذیر مرتبط شود موضوع اك فعلیِاي از ترکیب که نتواند به ستسازه)ب

.ور استستاك فعلی است یعنی حالت، مکان، ابزار یا بهره ةکنندتوصیف

بعدي تراوش کند، پس موضوع،  ةرف اضافه به باالترین گرفعل یا ح اگر ساختار موضوعیِ

هاي  اند و موضوع اجباري ،جز فاعلهب ،هاي درونیموضوع ۀهم.ستاك است موضوع معناییِ
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درpick،نمونه عنوان به.ور اجباري نیستند معنایی همچون حالت، ابزار، مکان و بهره

pickpocket»موضوع درونی پذیرنده »بر جیبpocket  دارد و ساختار موضوعیpick  به

یب را تراوش چهارم، اگر دو ستاك خواهر، ترک ةقاعد ۀپایکند زیرا بربعدي تراوش نمی ةگر

مشرف  شدةشاخهشاخه ةبه اولین گر)پایانی(ك سمت راست ها از ستاتشکیل دهند، مشخصه

کند، پس بعدي تراوش نمی ةبه گر pickفعلِ د و ساختار موضوعیِنکنها تراوش میبر ستاك

.اش مرتبط شوداین فعل باید در درون ترکیب به موضوع درونی

)1983لیبر، (pickpocketاي ترکیب فعلی نمودار درختی نحوة تراوش مشخصه -1نمودار 

hand-weaveتراوش و اصل ارتباط موضوعی  ةنمونه دیگر براي توضیح قاعد

.دارد)شودچیزي که بافته می(پذیر موضوع درونی کنش weaveفعل .است»بافتن بادست«

بخش  ۀبرپای4ۀدر جمل.شود برآورده میط موضوعی ارتبا اصلِ این موضوع توسط بخش اولِ

کننده فعل مورد نیست و توصیف weaveموضوع فعل  handدوم اصل ارتباط موضوعی، سازه 

هاي فعل مزبور به گره باالتر بر مشخصه همۀ.باشدبحث و به مفهوم توسط دست و ابزار می

فعل به باالترین گره هاي از آنجایی که مشخصه.شوداساس قاعده تراوش چهارم منتقل می

درhandشود و  اش مرتبط میاند، پس این فعل در خارج از ترکیب با موضوعتراوش کرده

.است weaveدرون ترکیب آزاد است و موضوع معنایی فعل 
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We handweaved all our own cloth.

)4(

)1983لیبر، (handwovenاي ترکیب فعلی نمودار درختی نحوة تراوش مشخصه-2نمودار 

truckغیرفعلی ترکیب.دارندمتفاوتی اي سازه ساختارِ فعلیِ فعلی و غیر ترکیب  driver

ساخت[[Ntruck][N[driv][er]]] Nساختارِ.داردN]

[[V[Nhand]V[weave]][en]اسمزیراعلی است فhandکه در اینجا  با اولین خواهر فعل

و آن را با بخش نامد میهایی را موضوع معنایی لیبر چنین افزوده.کند مطابقت می افزوده است

.داند دوم اصل ارتباط موضوعی مرتبط می

اند که ترکیب بر این نظر قائل و گراهاي افراطی هستند واژه )1987(شولو و ویلیامزدي

در ترکیب فعلی هسته  کنند کهکید میأآنها ت .دشو آزادانه ساخته می صورت بهد گروه نمان

هاواژهکنند که قواعد خاصآنها تصریح می.شودهاي تتا به غیرهسته مرتبط می نقش ازطریق

استداللی است بر )آنها در سمت راست قرار دارد و نه در سمت چپ ۀهستاینکه ،نمونه براي(

در این رویکرد صرف و نحو دو حوزه .گیرندسازي شکل میواژه در بخش مستقلِا اینکه آنه

.اي استجداگانه صرفیِ ةصرفاً حوز ،خت واژهکامالً مجزا هستند و سا

گزینی شده در چارچوب حاکمیت و مرجعارائههاي نظریه-2-3

عمدتاً دو ترکیب  ةدر حوز گزینی حاکمیت و مرجعنظریۀ شده در چارچوب  ارائهرویکردهاي

و)1984(الی توسط فاب اعتد بنیاد-رویکرد نحو.شوند را شامل می افراطیالی و اعتدرویکرد 
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دهند به بخش اري که آنها براي ترکیب ارائه مینمود ساخت .ارائه شده است)1985(1اسپروت

نظریۀ (گزینی حاکمیت و مرجعنظریۀ ي اصول هانحو مربوط است و تحت محدودیت ۀایپ

رویکرد هیچ گشتاري به ترکیب  ایندر.قرار دارد ...)و گزینی مرجعنظریۀ تتا، نظریۀ حالت، 

در.ه استارائه شد)1987(روپرو )1985(2ستسکیتوسط پِافراطی رویکرد .شوداعمال نمی

در ادامه این دو رویکرد .شودساخت ترکیب استفاده می حرکت براي/این رویکرد از گشتار

.دنشوبررسی می

رویکرد افراطی -2-3-1

شکل  ساخت و صورت منطقی-فعلی را در دو سطح نمودي ر ترکیب)1985(ستسکی پِ

وم د ة، پسوند در سازاین گشتار.شوندگشتاري به هم مرتبط میازطریقاین دو سطح .دهدمی

meatزیر در نمونه صورت بهترکیب را به کل ترکیب eatingکندمی مرتبط:

[[meat eat t]-ing⇒ LF:[[meat][eating]

]

s-structure

meatساخت ترکیب فعلی  ةانگار-3نمودار  eating  1985(برپایۀ رویکرد پستسکی(

هاي غیرموجود صورت.ددهمیفعلی ارائه  با فرض چنین گشتاري دو تبیین در مورد ترکیبوي 

weather*مانند changing  یا*heart beating  خواهر ،اینکه دیگر.دهد میرا توضیح 

تتا دیگر، اعطاي نقش  عبارت به.کند میظ حفدر سطح صورت منطقی  را )موضوع(ستاك فعل 

بین ارتباط رد در باالي خواهر  ،وي ازنظرِ.شودخواهر داده می ةسازبه تحت حاکمیت فعل

meatوeat قرار یکسان در درخت  ةگر کند زیرا این دو تحت حاکمیت بالفصلِرا قطع نمی

.دارند

وي با .شوندساخته می «ing»کند که بارا مطالعه مییهایعمدتاً ترکیب)1987(روپر

Johnۀجمل توجه به enjoyed [clam-baking] for an hour.کند که می تصریح

د هستن3نظارتداراي شرایطیکی اینکه :دو مشخصه دارند clam-bakingیی مانند هاترکیب

1. R. Sproat
2. D. Pesetsky
3. control
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باال که  ۀدر جمل جانمانند  آن است 1مرجع و ناظرکه موضوع دیگري یعنی فاعل انتزاعی دارند

دیگر اینکه .برد پزد و از این کار لذت می ها را می فاعل انتزاعی براي شخصی است که صدف

.مستمر دارند 2نمود

لیااعتد رویکرد-2-3-2

است،اي هستهخواهر اسم غیر،در ترکیب فعلیفعلبر این نظر قائل است که )1985(اسپروت 

هاي ی گروههاي بیشینه یعنفرافکنیبه فقط را این نقشوکنداعطا می نقش تتاي درونیبه آن 

براي  )1984(و فاب )1983(اري را که لیبرهمان ساخت وي،درواقع.دکناعطا میاسمی

این ساختار  گیري شکلاما مانند فاب و برخالف لیبر پذیرد، شوند می هاي فعلی قائل می ترکیب

استفاده از هاي فعلی در نحو راتشکیل ترکیب دلیلِوي .داند میدر نحو را نه در واژگان، بلکه 

.داندوه در ساختار ترکیب فعلی میگر

افعال که کند تصریح میپذیرد و  در مورد نقش تتا را می)1985(3باتمهیگننظریۀ اسپروت 

موضوع و .بلکه نقش تتاي رویداد دارند ،تنها نقش تتاي مرتبط با موضوع درونی و برونی دارندنه

نقش تتا و  5سازيهمانند ،4اعطاي نقش تتا:دندارارتباط هماز سه طریق بانقش تتا 

نقش  سازيِهماننددر .شودش تتا، نقش تتا به موضوع اعطا میدر اعطاي نق.گزینی تتامرجع

blackدر گروه blackصفت  مانند ،کندگروه دیگر را توصیف می ۀهست گروه یک ،تتا dog

truckکه در ترکیب فعلیِ کند تصریح می)1985(اسپروت .کندتوصیف میراdogکه اسم 

driver،  ۀدهد زیرا ارتباط بین مقولفعل نقش تتا را به موضوع نمی )1984(فاببرخالف نظر 

بنابراین و  است Vترکیب فعلی .بیشینه است فرافکنیِ صورت بهو موضوع )Vیعنی (1سطح 

.شود میبراي اعطاي نقش تتا استفاده  سازيهمسانپس از رویکرد .فرافکنی بیشینه نیست

از این شود و سازي میهمسانdriveبا نقش تتاي فعلِ truckدیگر، نقش تتاي  عبارت به

.تتاست معیارِ شدنِشود و این به مفهوم برآوردهاعطا میطریق نقش تتاي درونی فعل به اسم 

1. controller
2. aspect
3. J. Higginbotham
4. theta marking
5. identification
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تواند در ر قائل است که اعطاي نقش تتا نمیبر این نظ)1983(نظیر لیبر  )1985(اسپروت

تواند تاك فعلی که بخشی از اسم است نمیدیگر، س عبارت به.جدید صورت گیرد نحويِ ةگر

تتاي  ۀشبک ايِ مقولهفرااصل قاعدة براساسِ بلکه.مستقیم به متمم خود نقش تتا دهد طور به

تتاي وند فعلی  ۀکه شبکهنگامی ،کندباالتر نقش تتا اعطا می ةل به گرشبکه تتاي فع،1تراوش

 عبارت به.باشندبا هم در ارتباط فرایند اعطاي نقش تتا  ازطریقتتاي ستاك فعلی  ۀو شبک

,er)نحوي  هايوند یکی از دیگر، هنگامی که ستاك فعل ing, en)اي فعل و تت ۀشبکدارد، را

شده نقش تتاي فعل را دریافت قمشت اسم یا صفت ،نتیجهدر؛شوندسازي میوند همسان

.شودوند نحوي انجام می ازطریقتوارث د و کنمی

»«ingو وند کند اعطا مینقش تتا  اًمستقیم فعل بر این نظر قائل است که)1984(فاب 

فاب ةحالت نقش اصلی در انگارنظریۀ .نقش تتا حایل شود ةحاکم و گیرند تواند بین فعلِ نمی

و)1984:89( ها و هم به  و هم به گروه »کند متمم محدودیت اعمال می-بر روابط هسته«دارد

ايمقولهچارچوب زیر اقی و تصریفیهاي اشتق وند ،حالتنظریۀ ازطریق.شود ها اعمال می واژه

the*وي ساختار  .کنند مشخص می افعال را run manو بر این نظر قائل  داند را نادرست می

تواند  و اسم نمی(است که فعل حالت ندارد زیرا وندي وجود ندارد که بتواند به آن حالت بدهد 

هایی مانند  در زبان انگلیسی ترکیب ،، حال آنکه برخالف نظر وي)به فعل حالت دهد

pushbutton»و»دار شستیwatchdog»وجود دارند که ساختاري مانند »نگهبان سگ

نادرست  کند، آنچه فاب تحلیل می).1994لوپز،(ساختار باال دارند اما کامالً دستوري هستند 

توان بدون وند را نمی یِفعل یبِفعلی وند است و ترک ترکیبِ ةهاي سازنداست زیرا یکی از بخش

.ندهستϕ شده داراي پسوند اشتقاقیارائه ۀدو نمون ،درواقع .متصور شد

روش پژوهش -3

رویکرهاي  ،هاي زبان فارسی تحلیلی است، با توجه به داده -در این تحقیق که از نوع توصیفی

هاي گشتارگرا،  شوند تا روشن شود که آیا نظریه شده در حوزة ساخت ترکیب ارزیابی می ارائه

 اند، از عهدة تبیینِ گزینی که براي ساخت ترکیب ارائه شده گرا و حاکمیت و مرجع واژگان

توجه به ها با  شواهدي که این رویکرد.آیند فعلی و غیرفعلی در زبان فارسی برمی ترکیبِ ساخت

1. cross-categorial theta-Grid percolation convention
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هاي  برگرفته از رساله هاي فعلی و غیرفعلیِ هاي ترکیب داده ،گیرند آنها مورد بررسی قرار می

)1386(انوري  هستند که از فرهنگ بزرگ سخنِ)1385(و خباز )1392(پور  غنچه دکتريِ

سی یعنی زبان فار ،معاصر زبان فارسیِمنظور از زبان فارسی در این مقاله، .استخراج شده است

از ترکیب فعلی را )2010:362(افزون بر این، تعریف لیبر .است،قاجار تاکنون ةاز اواسط دور

فعلی ساختی متشکل از انضمام دو یا چند سازه به  ترکیب ،ایم و بر این اساس مبنا قرار داده

.یا غیرموضوع است)اجباري و معنایی(موضوع ۀفعلی است که عنصر غیرهست ۀهستۀ برگرفت

پذیرنده، در ترکیب  موضوع نحويِ دزدعنصر غیرهسته  دزدگیربراي نمونه، در ترکیب فعلیِ

.غیرموضوع است تر، سازة ترنوازموضوع معنایی و در ترکیب  همیشه، سازة دان همیشه

و صورتی براي )وردار دستوچاروادار(هایی که صورتی براي سبک گفتاري  همچنین، ترکیب

دارند، صورت نوشتاري تحلیل شده است تا یک مدخل )بردار دستچهارپادار و(سبک نوشتاري 

هاي  داده.شده دقیق باشدهاي تحلیل دو بار در تحلیل مورد استفاده قرار نگیرد و بسامد ترکیب

 در پیکرة فوق بسامد.زبان فارسی است فعلیِ مرکبِ ۀکلم 8579فعلی مشتمل بر ترکیب

مقولۀ (وجه به هستۀ معنایی، هستۀ نحوي، مقولۀ نحوي و ساختاري فعلی با ت مرکبِ کلمات

)درصد15/0(کلمه  13ازنظرِ هستۀ نحوي، .ارائه شده است)سازنده يدستوري اجزا

 ۀهست)درصد 05/0(کلمه  5و هستند پایانی  هسته)درصد 78/99(کلمه  8561و آغازین هسته

آغازین،  مرکز هسته درون)درصد 27/1(کلمه 108لحاظ هستۀ معنایی،  به.نامشخص دارند

مرکز  برون)درصد 66/33(کلمه  2888پایانی و  مرکز هسته درون)درصد 07/65(کلمه 5583

)درصد 22/57(کلمه  4909اسم، )درصد 58/40(کلمه  3482ازنظرِ مقولۀ نحوي، .هستند

سازنده، بسامد  ازنظرِ مقولۀ دستوري اجزاء.قید هستند)درصد 19/2(کلمه  188صفت و 

:کلمات مرکب فعلی به شرح زیر است

»ϕ+ستاك فعل +اسم «)درصد 05/42(کلمه  3608)الف

»پسوند+ستاك فعل +اسم «)درصد 58/39(کلمه  3395)ب

»ϕ+ستاك فعل +صفت «)درصد 47/4(کلمه  383)پ

»پسوند+ستاك فعل +صفت «)درصد 64/5(کلمه  483)ت

[فعل امر +ضمیر /اسم «)درصد 55/0(کلمه  47)ث »]پسوند+

[اسم «)درصد 34/0(کلمه  29)ج +حرف ربط+ »]پسوند+[ستاك فعل ]
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» ϕ+ستاك فعل +قید «)درصد 09/2(کلمه  179)چ

»پسوند+ستاك فعل +قید «)درصد 88/1(کلمه  161)ح

[ل ستاك فع+ضمیر /اسم+حرف اضافه «)درصد 73/0(کلمه  63)خ »]پسوند+

[ستاك فعل +ضمیر «)درصد 12/1(کلمه  99)د »]پسوند+

[ستاك فعل +اسم صوت «)درصد 32/0(کلمه  28)ذ »]پسوند+

»پسوند+ستاك فعل +ضمیر /اسم+اسم «)درصد 29/0(کلمه  25)ر

واژه است که بسامد آنها با توجه به هستۀ نحوي،  3974کلمات مرکب غیرفعلی مشتمل بر 

ازنظرِ هستۀ  ،در این پیکره.اجزاي سازندة آنها ارائه شده است هستۀ معنایی و مقولۀ دستوريِ

پایانی،  هسته)درصد 71/29(کلمه  1181آغازین،  هسته)درصد 74/37(کلمه  1500نحوي، 

.فاقد هسته هستند)درصد 21/10(کلمه  406هسته نامشخص و )درصد 32/22(کلمه  877

(کلمه 744آغازین،  مرکز هسته درون)درصد 11/14(کلمه  561معنایی،  در رابطه با هستۀ

کلمه  246مرکز،  برون)درصد 39/60(کلمه  2400پایانی، مرکز هسته درون)درصد 72/18

اجزاء سازندة  مقولۀ دستوريِ.بدل هستند)درصد 57/0(کلمه  23متوازن و )درصد 19/6(

:تزیر اس شرحِغیرفعلی به کلمات مرکبِ

»اسم+اسم «)درصد 18/44(کلمه  1756)الف

»صفت+اسم «)درصد 99/13(کلمه  556)ب

»صفت+صفت «)درصد 63/1(کلمه  65)پ

»اسم+صفت «)درصد 30/28(کلمه  1125)ت

»اسم+حرف اضافه +اسم «)درصد 46/2(کلمه  98)ث

»صفت+حرف ربط +صفت «)درصد 55/0(کلمه  22)ج

»اسم+اسم +اسم «)درصد 25/0(کلمه  10)چ

»عدد+عدد «)درصد 55/0(کلمه  22)ح

»اسم+عدد «)درصد 33/5(کلمه  212)خ

»اسم+ضمیر «)درصد 25/0(کلمه  10)د
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هابحث و تحلیل داده-4

در.شناسان ایرانی و غیرایرانی در موضوع معرفی شد دستاوردهاي آثار زبان ،مِ مقالهدر بخش دو

 ارائهفارسی زبان با استفاده از شواهد  شده ارائههاي متفاوت رویکردارزیابی این قسمت ابتدا 

این ارزیابی .شود می معرفیچگونگی ساخت ترکیب  بارةد و سپس رویکرد این مقاله درشومی

هاي یک از رویکرد کدام :خواهد داشتدربر ،که در بخش مقدمه آمد ،ذیل پاسخی براي پرسش

تواند براي توصیف و تبیین ترکیب در زبان  می گزینیگرا و حاکمیت و مرجعگشتارگرا، واژگان

؟فارسی کارآمد باشد

رویکردهاي گشتارگرا -4-1

هاي انتزاعی  این است که استفاده از نقش دستوري و گزاره هاي گشتارگرا شکال رویکردا

بعضی موارد براي ساخت ترکیب بیش از  در.دهند سازوکار کافی براي ساخت ترکیب ارائه نمی

وشناس شاهفعلیِهاي  در ترکیب ،نمونه عنوان به.گیرد یک نقش یا گزاره مورد استفاده قرار می

کسی که خدا «و ترکیب دوم به مفهوم »شناسد شاه او را می«، ترکیب اول به مفهوم خداشناس

با دو نقش  شناسیکسانِ فعلیِ ۀدیگر، ستاك برگرفت عبارت به.شود تعبیر می»شناسد را می

هاي فعلی را شکل داده که استداللی است بر اینکه  فاعلی و مفعولی، ترکیب دستوريِ متفاوت

 ،شوند اي که براي ساخت آن استفاده می بسته به جمله ،هاي ترکیب سازه هاي دستوريِ نقش

بینی کرد که  توان پیش نمی)1960(لیز نظریۀ ازطریقدهند که  ها نشان می داده.اند متفاوت

ساخت مطابقت  ها در ژرفهاي حاکم است و کدام نقش دستوري با ساز کدام فعل بر روابط گزاره

زیرساختی به  ۀکند که چگونه یک جمل واند تبیین ت دیگر، این رویکرد نمی عبارت به.کند می

وي هاي انتزاعی که ل در مورد گزاره همین مشکل .شود متفاوتی منجر می الگوهاي ترکیبیِ

.دهد نیز وجود دارد ارائه می)1978(

در مورد  )144-1965:145(چامسکی  1اصل بازیابیناقضِ ،گشتاري رویکرد افزون بر این،

هنگام عملکرد گشتارها فقط عناصر  ،براساس این اصل .ستشده در گشتارهاعناصر حذف

و ضمایر نامعین که )امريجمالت در  youمانند ضمیر (معنا، عناصر واژگانی مشخص  بی

1. recoverability
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تواند  هیچ گشتاري نمی ،بنابراین.اند شوند قابل حذف هاي اسمی استفاده می جاي گروهبه

شوند که  حذف می اي انیمشتق کند زیرا عناصر واژگ8تا  5را از ساختارهاي باف فرنگیترکیبِ

.قابل بازیابی نیستند

.آنچه در فرنگ بافته شده است)5(

.آنچه با طرح فرنگی بافته شده است)6(

.آنچه به شیوه فرنگی بافته شده است)7(

.آنچه یک فرنگی آن را بافته است)8(

ناکارآمد  ، این سازوکار اشتقاقی از ابتدااستداد ساخت ترکیب جمله  از آنجایی که درون

اي از گشتارهاي  است زیرا فرایند ساخت ترکیب از جمله کامالً نامحدود است و از مجموعه

.شود عمل بسیاري دارند تشکیل می موردي و ویژه که آزاديِ

مشکل دیگر در ارتباط با عدم محدودیت براي.هاي مبهم است گشتارها، ترکیب قدرت 

کند که این ترکیب داراي زیرساخت ذهنیت را ایجاد می این خور مردم مالترکیب فعلیِ ،نمونه

آنچه متعلق به آن کسی است که از قبل دیگران بهره «اینکه  یا »خورد آنکه مال دیگران را می«

ها در  استفاده از گشتارمنبع ساخت ترکیب مشخص نیست و  ،دیگر عبارت به.است»برد می

آبیبآسیاترکیبِ در زیرساخت ،همچنین.کند گانه ایجاد می ساخت ترکیب ابهام چند

:شود مشاهده می 12تا  9اي از معناهاي  گستره

.کند ی که توسط آب کار میآسیاب)9(

.که کنار آب واقع استآسیابی )10(

.کند که آب تولید میآسیابی )11(

.1که رنگ آبی داردآسیابی)12(

نیز ابهام در این ساخت را  ساب سنگترکیب در14و13عالوه بر این، معانی زیرساختی

:نشان می دهند

.سابی است آنکه شغلش سنگ)13(

.دهند سابی را انجام می دستگاهی که با آن عمل سنگ)14(

.پیشنهاد این خوانش از ترکیب فوق سپاسگزارم بابتحترم از داور م -١
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به این مفهوم نیست که معانی دیگر غیرممکن  ،واژگانی است 9در معنیآبی ب آسیااینکه 

.غیرممکن است 14ت که معناي به معنی این نیس 13در مفهوم  ساب سنگهستند و نیز 

و)1978(، لوي )a,b1965(، مرشان)1960(خالف نظر لیز  شواهد ارائه شده، بر به با توجه

و با استفاده از  ساختی توان ترکیب را از جمالت زیر نمی همیشه،)1369(حقیقی  مستأجر

اي که آب را  وسیله«زیرساختیِ از جملۀ کن پخش آبترکیب  ،نمونه براي.گشتار شکل داد

آیند،  می دست به»بندند اي که به زانو می پارچه«ساختیِ جملۀ زیراز  بند زانوو»کند پخش می

کردن کسی را به پول خرجویژگی آنکه «ترتیب از به پسرکُشوکن جیبحال آنکه ترکیب 

بیش از حد مورد آنکه یا آنچه «یا »کند دارد و از او به نفع خود سوء استفادة مالی می میوا

،نشستهبرزانو،کنلختآدمهاي نمونه.آیند نمی دست به»گیرد عالقۀ پسران قرار می

هاي فعلی هستند که نیز مواردي از ترکیب تمیزدوزيوکشپنجه،ترکیدهپاشنه،نادیده جهان

.هاي زیرساختی ممکن نیستدارند و اشتقاق آنها از جملهمعناي تیره 

گرا واژگان رویکردهاي -4-2

 ازطریقموضوع را از جایگاه بعد از فعل )1978:208(و زیگل  روپر، گرا در رویکرد واژگان

فعل  نیازهاي موضوعیِ ساختنِقبل از فعل براي برآورده گشتارهاي واژگانی به جایگاه خالیِ

)مفعول صریح و غیرصریح(افعالی که داراي دو متمم باشند  زعمِ آنها،به.دهند حرکت می

 ،اي از آنها باشند زیرا در سمت چپ افعال هاي فعلی ظاهر شوند و سازه توانند در ترکیب نمی

یک جایگاه خالی براي اولین عنصري وجود دارد که خواهر فعل است و دو متمم نیاز به دو 

زبان فارسی  هاي فعلیِ ترکیب ۀمطالع.آنها در تضاد است ةشدجایگاه خالی دارند که با اصل ارائه

تواند به فعل منضم شود و ترکیب  اي که اولین خواهر فعل نیست می دهد که سازه نشان می

هایی از این موارد هستند  نمونه پسند دلوخدادادهاي فعلی همچون  ترکیب.فعلی را شکل دهد

به )فاعل(دیگر، از انضمام موضوع بیرونی  عبارت هب.گیرند موضوع بیرونی شکل می ازطریقکه 

عالوه .مطابقت ندارد)1978(و زیگل  روپرشدة ارائه گیرد که با اصلِ فعل نیز ترکیب شکل می

شوند  شود که دو موضوع به فعل منضم می هاي فعلی شواهدي یافت می ترکیب ةپیکردر  ،بر این

خاردار سیم،گیر لوله آچارهاي فعلی  نمونه، در ترکیب عنوان به.دهند و ترکیب فعلی را شکل می
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عالوه بر مفعول صریح که موضوع درونی است، فاعل که موضوع بیرونی است  بند غربیل کولیو

.ها را توجیه کند تواند ساخت این ترکیب شود که این اصل نمی نیز به فعل منضم می

ا معنایی و در ساختار موضوعی ر غیرفعلیتمایز ترکیب فعلی و )1982:248(سلکرك 

.کند ایفا میبه این مفهوم که ساختار موضوعی نقش مهمی در تعبیر ترکیب فعلی  ،داند می

هاي زبان فارسی  داده.فعلی است ۀهست سازة موضوع نحويِ ،غیرهستهدیگر، سازة عبارت به

فعلی نیز هاي غیر بدهند که ترکی نشان میپزخانه پزخانه و صابون پرنده، شیره بشقابمانند 

هاي فوق ترکیب  دیگر، نمونه عبارت به.توانند موضوع و ساختار موضوعی داشته باشند می

اند زیرا  به ستاك فعلی ایجاد شده )آشکار یا صفر(شدن وندچند که با افزوده غیرفعلی هستند هر

 ،موضوع، افزوده عالوه بر.برگرفته از فعل نیست)بشقاب و خانه(هاي فوق  ترکیب هستۀ نحويِ

افزوده .اي نیز در ساخت ترکیب فعلی مشارکت دارند اضافهصفت، گروه اسمی و گروه حرف

،»ساکن جزیره«نشین جزیره،»ساکن کره خاك«نشین خاكهاي در ترکیب شامل قیود مکان

آنچه در شب آنکه یا «رو شبهاي  در نمونه ، قیود زمان»بسیار دانا«نیکودانۀدر نمون د مقدارقی

،»پردازد ویژگی آن که چهل روز به عبادت می«نشین چله،»کندحرکت می یا فعالیت

ویژگی آنچه «زودپز حالت همچونکیفیت و و قیود  »خریدن چیزي قبل از موعد«خرید پیش

نویس روانو»بندد آرامی در را میبهآنچه «بند آرام،»شود در مدت زمان کوتاهی پخته می

مورد یا پسندد دهاتی آن را می(پسند دهاتیهاي  ترکیب.ندهست»نویسد نرم و راحت میآنچه «

تراش سنگینو»پوشد ویژگی آن که لباس بدون زینت می«پوش ساده،»پسند مردم روستا

همچنین .اند فعلی ساخته شده ۀبرگرفت از انضمام صفت و ستاك »قطعات سنگین تراشندة«

هاي فعلی  ترکیب خورده ناپاك شیروخورده چراغ دود،ازخودگذشته،رفته ازمیانهایی مانند  ترکیب

.گیرند شکل می برگرفتۀ فعلیاي با ستاك اضافههاي اسمی و حرف هستند که از انضمام گروه

شوند که از پیوند  ند و شامل مواردي مییستموضوعی داراي ساختار موضوعی ن هاي غیر ترکیب

.شوند ایجاد می برگرفتۀ فعلیحرف اضافه به ستاكقیود، صفات و نیز 

تواند ساخت ترکیب  نمی گرا دهند که رویکرد صرف واژگانهاي زبان فارسی نشان می نمونه

هاي  ترکیب.شود هاي فعلی درج و گروه نحوي مشاهده می را تبیین کند زیرا در ساختار ترکیب

مؤید این نکته است که گروه نحوي در  نفس به اعتمادوقفا در زبان،بهشت در یخغیرفعلی همچون 

اي در ساختار  اضافهاسمی، صفتی و حرف هاي نحويِ وجود گروه.مشارکت دارد ساختار ترکیب
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وفروشی دوم دست،رسیده دوران به تازه،خور روز نرخ به نان،گیر پا و دستهاي فعلی مانند  ترکیب

ونخور درد به،بیار در پدر،خوار گیاه خام،دار نگه تامانهایی مانند  وجود درج در ترکیب

ت ترکیب صرف در ساخ گراي گانهاي واژ نادرستی نظریه ةکنند نیز تبیین داده پس امتحان

.ندهست)فعلی یا غیرفعلی(

گزینی مبتنی بر نظریۀ حاکمیت و مرجع رویکردهاي نحوي -4-3

رویکرد افراطی -4-3-1

دهد و بر  ساختی و منطقی شکل می-ترکیب فعلی را در دو سطح ر)1985:236(پِستسکی 

شوند و این گشتار  گشتاري به یکدیگر مرتبط می ازطریقاین نظر قائل است که این دو سطح 

باران به و آتش خوري گوشت پاشان، آب هایی نظیر سنگهترکیب را در نمون پسوند سازة پایانیِ

را از انتهاي سازة  »ان«دیگر، در نمودار زیر گشتار پسوند  عبارت به.سازد ط میکل ترکیب مرتب

.دهد حرکت می پاش سنگبه بخش  )پاشان(دوم ترکیب 

ساخت منطقی ساخت-ر

]]ان][tپاش سنگ[[ ]]پاشان][سنگ[[

)1985(برپایۀ رویکرد پستسکی  پاشان سنگساخت ترکیب فعلیِ ةانگار -4نمودار 

گزینی در نظریۀ حاکمیت و  مرجع در این ترکیب تابع اصل اولِ(t)رد  ،وي ازنظرِ

خود  ها در مقولۀ حاکمِدار مرجعاست و  دار مرجعیک  ،بنابراین، بر این اساس.گزینی است مرجع

اي باشد که باید در همان گستره دار مرجعرجعِ مقیدند؛ به این مفهوم که برپایۀ این اصل م

هاي  با توجه به واژه.ي داشته باشداازهتسلط س دار مرجعدر آن قرار دارد و مرجع بر  دار مرجع

هاي  نمونهیا ریزاناشک،آژیرکشان،چرخانآتش،بارانآتش،پاشانسنگفعلی مانند مرکبِ

در ساخت فوق پسوند در آنها و نیز ردکشی اسبابوگیريمیوهآب،گیريلیموآب،کشیآب

از آنجایی که مرجع رد در ساخت .ترین فاعل مقید باشدباید در گسترة نزدیک)4نمودار (

در آن قرار دارد  حاکمی که رد است و این مرجع در مقولۀ »ان«سازة ]]ان][tپاش سنگ[[

دهد با توجه ترکیب ارائه می براي تبیین ساخت گزینیبنابراین آنچه وي در مورد مرجعنیست، 

گزینی که الزام  مرجع ت زیرا تبیین وي از اصل اولِرسی قابل پذیرش نیسبه شواهد زبان فا
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است تخطی  آنخود در  دار مرجعدر همان مقولۀ حاکمی باشد که  دار مرجعمرجعِ کند می

مرجع  دادنِافزودگی براي شکل ةاز یک گر که پستسکیبرپایۀ انگارة افزون بر این، .است کرده

 ازطریقهاي فعلی زبان فارسی را نیز در نمونه ترکیب »ي«و»ان«، اگر مرجع کنداستفاده می

که قبالً وجود نداشته است  ایم کردهرا ایجاد  اي فرافکنی بیشینهةگر یعنی،افزودگی شکل دهیم

آنکه در رویکرد حاکمیت و  ایم، حال دادهحرکت  فوق ةگرو مرجع را از جایگاه رد به 

گزینی است حاصل افزودگی نیست بلکه نتیجۀ مرجع لِزینی، ردي که تابع اصل اوگمرجع

2010(زبان فارسی بر پایۀ لیبر در  ،همچنین.گروه اسمی به جایگاه موضوع است حرکت:

 ، موضوع نحويِ)کن سرد آبفروش و  میوه(درونی  ترکیب فعلی از انضمام موضوع نحويِ ،)362

قید زمان ،)زیراندازوآبزي(موضوع معنایی نظیر قید مکان یا )گیر و دندان خداآفرین(بیرونی 

دیگر، عالوه بر  عبارت به.گیردشکل می)پز نیموزودپز(قید کیفیت و )نویس پیشوسحرخیز(

هاي فعلی مشارکت دارد که بحث  ، افزوده نیز در تشکیل ترکیب)درونی و بیرونی(موضوع 

گزینی در مورد  مرجعبا توجه به اصل اول  ت مرجعجایگاه موضوع و نیز حرک حرکت موضوع به

که سازة غیرموضوعی دارند نوسازونشین خاك،دریانشین،رونده دیر،رو دیرنظیر ییهاترکیب

کندعا میکامالً برخالف آن چیزي است که پستسکی اد.

تحت  باید خواهر فعل باشد تا)سازة آغازین(چه موضوع در مورد فرضیه دوم پِستسکی، اگر

شرط آنکه به ،گیرد حاکمیت فعل واقع شود، اما بدون گشتار نیز تحت تسلط فعل قرار می

اي را تشکیل  سازه]ي-]گل فروش[[و]ي-]گوشت خوار[[هاي ترکیبمانند موضوع و فعل 

فروش،  ، دوختهبرگگل پیوستههاي  در نمونهافزون بر این، .متصل شود به آن پسوند تادهند 

بین موضوع و ستاك فعل عنصر وند فاصله انداخته است و  دلشکستهورنگپریده،کارآزموده

)ستاك فعل(حاکم  ةگر بیننباید ،برپایۀ این اصل.صورت گرفته است 1تخطی از اصل مجاورت

آنکه درواقع در ساخت  حال،قرار گیرداي  سازه)گروه اسمی(موضوع  پذیرِحالت ةو گر

ستاك فعل نیست و از  ورتموضوع بالفاصله در مجا ،از این قبیل یایههاي فوق و نمونه ترکیب

نظریۀ حالت تخطی صورت گرفته است بخشیِحالت شرط.

گیردندانومالخور،بیدخوردگیهایی مانند در نمونهعالوه بر این، در رویکرد پِستسکی، 

فرافکنی در ساخت آنها کند و تخطی از اصل  اي را رعایت نمی ساختار پایه چارچوب زیرمقوله

1. adjacency
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ساخت و سطح -ساخت، ژ-اطالعات موجود در سطوح ر ،برپایۀ این اصل ،رخ داده است زیرا

اي باید عیناً و دقیقاً است و اطالعات زیرمقولهمنطقی بازتاب اطالعات موجود در مدخل واژگانی 

 ايِ ولهساخت و اطالعات زیرمق-سطح رها بین ت و منعکس شود، اما در این نمونهرعای

براي نمونه، در ترکیب  .هماهنگی وجود ندارد گرفتنوخوردنفعلیِ ي ستاكهامدخل

ژبیدخوردگی دو گروه  خوردنمدخل )»خوردآن را می -حشره اي کوچک–بید «(ساخت -در

که ترکیب فوق  ساخت-فاعل و مفعول در این سطح دارد حال آنکه در سطح ر عنوان بهاسمی 

-فاعلی در ر داده است و تنها گروه اسمیِروه اسمی مفعولی را از دست گ نمود یافته است،

ساخت و پذیرفتنی هستند اما از رغم اینکه خوش بههاي فوق  بنابراین ترکیب.ساخت وجود دارد

هاي  که بیانگر آن است که این نظریه توان تبیین ساخت ترکیب اصل فرافکنی تخطی دارند

.فوق را ندارد

را وندي  »ing«دارد تا  را بر آن می)1987(روپراین تفکر که ترکیب داراي نمود است، 

در.تصریف جمله قرار دارد ةدهد و تحت گر تصریفی مالحظه کند که نمود مستمر را نشان می

baking[progr.]مانند  ساختینحوي از  ساخت زیرپایۀبرclam-bakingاین انگاره، ترکیبِ 

clams  یکی پسوند را از جایگاه :گیرد دو حرکت شکل می ازطریقتصریفی جمله ةگرو

 حرکت دیگر هستۀ.آورد فعل می راست دهد و آن را به سمت سوي پایین حرکت میتصریف به

این  ،زعم نویسندهالبته به(دهد  حرکت میآن سوي دیگرِاسمی متمم را از سمت راست فعل به

مقوله نیز  تغییرِ عالوه بر این گشتار، قاعدة).استحرکت موردي از حرکت موضوع به موضوع 

تغییر مقوله  قاعدة.دهد گروه صفتی تغییر می یا وجود دارد که گروه تصریف را به گروه اسمی

روپردهند، اما  دهد و اکثر وندها در زبان انگلیسی مقوله را تغییر می در سطح واژه رخ می

عاي خود ارائه کند بدون اینکه شاهدي براي این اد این قاعده را به گروه اعمال می)1987(

.دهد

سه سازة در زبان فارسی هاي فعلی ترکیبدر ساخت برخالف تحلیل وي از ساخت فوق، 

عناصر اساسی )صفر یا آشکار(و وند اشتقاقی )موضوع و افزوده(هستۀ فعلی، سازة غیرهسته 

،پزي فرنی،پزي کله،حلواپزي،پزي شیره،پزي شیرینیهایی نظیر در ترکیبپسوند اگر .ندهست

 تغییر مقوله بدانیم لِئوتوانیم آن را مس کنیم، میاشتقاقی قلمداد وند را  يپز کلوچهوپزي کباب

اگر این پسوند تصریفی باشد، به  ،عالوه بر این .یمبه گشتار تغییر مقوله متوسل شو بدون اینکه
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 ترشدنِ گشتار دیگري براي حذف فعل کمی همراه این پسوند نیز نیاز است و این به پیچیده

از گشتار براي حرکت موضوع و  استفاده، همچنین.شود تبیین ساخت ترکیب منجر می

گشتارگرا  فعل در ساخت ترکیب درواقع برگشتی به رویکردهاي آن به سمت دیگرِ جاییِهجاب

افزون بر این، امکان استفاده از گروه .بحث کردیم 1-3که عدم کارآیی آنها را در بخش  است

forاي نظیر اضافهحرف an hourادعا )1987(روپرآن گونه که 15هایی نظیر  در جمله

.نیستاستداللی برنمود مستمر در ترکیب فعلی کندمی

پزي یک ساعت از صدف)به مدت(جان )15(

.لذت برد

John enjoyed clam baking for

an hour.

هاي  و نیز نمونه چینی انگور،آجرتراشی،خوري گوشت آبهاي زبان فارسی نظیر  نمونه زیرا

پزي لذت برد  کباب/یک ساعت از چلوپزي)مدتبه(هایی نظیر او  در جمله پزي کبابوچلوپزي

 ر مرتبط با نمود واژگانیِدهد که نمود مستم نشان میشدة وي مطابقت دارند  که با نمونۀ ارائه

همچنین، پویایی و .هاي نمودي پویایی و تداومی را داراست است که مشخصه بردنلذتفعل 

پزي به  و فرنی پزي کله،حلواپزي،پزي شیره،پزي شیرینیهاي فعلی  تداوم در ترکیب

 ۀارتباطی با جمل و مرتبط با نمود واژگانی آن است و پختنفعل  هاي نموديِ مشخصه

بنابراین، .کند ندارد ها را از آن مشتق می گشتار این ترکیب ازطریقزیرساختی که وي 

اشتقاق ترکیب  ۀفرضی ،دهند ارائه می)1985(و پِستسکی )1987(روپرهایی که  استدالل

.کند گشتار را تضعیف می ازطریق

دالیرویکرد اعت -4-3-2

بودنِکند که غیردستوري کند و ادعا می حالت را به ترکیب اعمال مینظریۀ )1985(اسپروت 

*table boot putting  2بخش نیاز به مجاورت بین حالت 1بخشی است که حالت دلیلبه این

در مجاورت فعل  tableباال موضوع  کند و در ساخت اي دارد که حالت را دریافت می و سازه

برخالف .است بخشحالت اي در مجاورت وشاخهد در این ساختارِ bootنیست و فقط سازة

1. case- assignment
2. case- assigner
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وجان سوخته،نویس شکسته،بند شکسته،کار آزمودههایی مانند  نمونه ادعاي وي،

یی هاانداخته است و در نمونهبین ستاك فعل و موضوع فاصله»ه- »که وند برگ  گل پیوسته

در ترکیبِنیز و بادبهوجانازايهاي حرف اضافهگروهداده باد به عمروشسته جان از دستنظیر

هاي  ترکیب،قرار گرفته است )دخو(سازة بیمار بین فعل و موضوع که  انگاري بیمار خود

بخشی حالت ازطریقمجاور هاي غیر د و فعل به سازههستندر زبان فارسیساخت  خوش

.دهد میحالت استثنائی 

man*بر این نظر قائل است که ترکیب )1985:211(اسپروت  arriving دستوريغیر

arriveافعال نامفعولی مانند  ازطریقگزینی حاکمیت و مرجعنظریۀ در و ترکیب فعلی است

این افعال موضوع برونی زیرا گیرد نامد شکل نمی می کنایی/آنها را ارگتیو)1981(1برزیوکه

داده،اما برخالف نظر وي.و قادر به اعطاي حالت مفعولی نیز نیستندندارند  هاي زبان در

افتاده، شده، لیچترکیده، تلفشکسته، پاشنه]ي[پاهاي فعلی نامفعولی نظیرترکیب،فارسی

کنان، زنان، صحبتقدم، رونده باال،رو باال مانند ارگتیوهاي شکسته و نمونهترکیده، کشتیچشم

نویس باف و دست ، دستخودرو، دیده، تجربهکردهگرفته، بادکرده، پفرفته، دودرفته، خارجتو

پذبر نقش تتا  کنش به موضوعِ فعلی ۀهاي نامفعولی هستدر ترکیب .اند دستوري ساخت وخوش

هاي ارگتیو هستۀ فعلی نقش تتاي حال آنکه در ترکیب ،دستوري عامل نیست دهد و فاعلِمی

ول کنش ئفاعل مس ،هاي نامفعولیدهد و برخالف نمونهابزاري را به متمم می یا گرتجربهعامل، 

فعلی هستۀ فعلی به سازة غیرهسته  هاي مرکبِبخشی در واژهبحث حالتکه در  از آنجا.است

علی نامفعولی و ارگتیو است و ها که هستۀ فدهد، اما در این نمونهحالت میساختاري  صورت به

 صورت بهحالت حالت دهند،  مجاورهاي ساختاري به سازه صورت بهتوانند ه افعال نمیگوناین

.شود اعطا میساخت -در ژگر یا ابزار عامل، تجربه، پذیرکنشهاي تتاي  نقشذاتی به 

را به اصل )1983(لیبر  بخش اول ارتباط موضوعیِ)1985(و اسپروت )1984(فاب 

اساس شرط فرافکنی اولین خواهر، اعطاي نقش تتا بین بر.اند داده تقلیلفرافکنی و معیار تتا 

ساختار  ،)1985(اسپروت در توارث موضوعیِ.گیرد صورت می)فابنظریۀ در (خواهران نزدیک 

باقاعده  وندافزایی ۀنتیجبا این شرط که اسم در ،کند حاکم تراوش می اسمِ ةفعل به گر موضوعیِ

.شکل گرفته باشد)نحوي(

1. L. Burzio
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ییدي أت گیر دندانو  خواه، دلخواه ، وام، دلپذیرشناس شاه،بادآوردهمانندهاي فعلی  یبترک

 رویکرد نحويِ)1994(و لوپز )1985(، اسپروت )1984(هستند بر اینکه برخالف فاب

هاي  زیرا ترکیب یستدستور زایشی قادر به تبیین ساخت ترکیب ن گزینیِ حاکمیت و مرجع

دارد که اطالعات  این اصل بیان می.ندهست)1981(زبان فارسی ناقض اصل فرافکنی چامسکی 

بازتاب اطالعات موجود در )ساخت و صورت منطقی-ساخت، ر-ژ(موجود در هر سطح نحوي 

ریک از خود را در ه ايِ مقوله زیر واژگانی نباید اطالعات دیگر، یک مدخلِ عبارت به.استواژگان 

ساخت نیست در -اي را که در یک سطح مثالً ژ اطالعات تازه یا مورد اشاره ازدست بدهد سطوحِ

ها  اصل فرافکنی تضمین حفظ اطالعات موجود در مدخل ۀپس وظیف.کنددو سطح دیگر کسب 

دهند که در  نشان می گیر دندانهایی مانند  ، اما نمونه)1391دبیر مقدم، (در سطوح نحوي است 

مشتق  »گیرد دندان آن را می«ساختاین رویکرد از زیر که براساسِ فوق خت ترکیبسا

که در جمله  )آن(و پذیرنده )دندان(گر کنش از دو موضوعِ گیربرگرفتۀ فعلی، ستاكشود می

داراي ساخت -و در ردهد و  ازدست می هنگام اشتقاق ترکیب موضوع پذیرنده را ،داشته است

 ساخت-ساخت به ر-در اشتقاق از ژ یک ظرفیت از فعل ،دیگر عبارت به.شود یک موضوع می

فوق در  براساس رویکرد نحويِ،بنابراین.شود تبدیل می ارفعل از گذرا به ناگذشود و  کاسته می

 دلیلِ سازي به واژهاز اصل فرافکنی چامسکی در طی فرایندشده اشاره هاي فعلیِساخت ترکیب

ترکیب متفاوت از ساختی -گیرد و اطالعات ر ي تخطی صورت میهاي نحو سازه حذف اجباريِ

.شوند ساختی می -ژ

رویکرد این مقاله-4-4

غیرارجاعی  هاي فعلیِ و ترکیب)داد امیروخداپسند،خداداد(ارجاعی  هاي فعلیِ وجود ترکیب

 دو حوزة فارسی استداللی بر تعاملِ هاي زبان در کنار هم در داده)زاده گرگوخور گریس(

وپذیر تحمل،ناپذیرتأثیر،پذیر تأثیرهاي  نمونه ،همچنین.استسازي  صرف و نحو در واژه

ترکیب فعلی فاصله انداخته  ةبین دو ساز»نا«ساز  منفی دهند که تکواژِ نشان می ناپذیر تحمل

نحو و قواعد  ییدي بر دسترسیِأتو  استاین مشخصه و رفتار ترکیب شبیه به گروه نحوي .است

.سازي استهصرف و واژ ةنحوي در حوز
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وچشیده  گرم و سرد،روشویی و دست ،دار بوته و گل هاي فعلی نظیر در ترکیب

دهد و گروه اسمی  دیگر پیوند می ةترکیب را با سازاي از  سازه »و«حرف ربط شناس  حرام و حالل

هایی نظیر در ترکیب ،همچنین.سازد که بخشی از ترکیب فعلی است یا صفتی می

هایی  گیرد و نیز در ترکیب ترکیب قرار می ةاي بین دو ساز اضافه گروه حرف، رسیده دوران به تازه

ترکیب فعلی را  رفتۀ فعلیبرگبا واژة اي اضافه گروه حرف، خوردگی برهموافتادگی قلم ازمانند 

نیز از  نفس به اعتمادوقفا در زبان،بهشت در یخهاي غیرفعلی نظیر  در ساخت ترکیب.اند شکل داده

استفاده شده است که مؤید آن است که  به نفسوقفادر،در بهشتاياضافههاي حرفگروه

دهند که  ها نشان می نمونه این.شود هاي غیرفعلی نیز یافت می ترکیب گروه نحوي در ساختارِ

 عنوان بهاند و گروه نحوي  ، گروه و واژه با هم در تعاملغیرفعلیهاي فعلی و  در ساختمان ترکیب

 ترکیب فعلی(سازي واژه داد درون عنوان بهنحو  داد دیگر، از برون عبارت به.استداد ترکیب  درون

که در بر بیرون رستورانِگروه اسمیِ انندهایی م نمونه ،همچنین.استفاده شده است)و غیرفعلی

تواند  مؤید آن است که ترکیب می،استفاده شده است بر بیرونفعلیِ ساخت آن از ترکیبِ

 عبارت به.نحوي مشارکت داشته باشد گروه و در ساخت گروه نحوي واقع شود داد درون عنوان به

براي ساخت گروه اسمی که حوزة،استدر صرف سازي  خود حاصل واژهکه  ترکیباز  ،دیگر

.هستندنحو و صرف با یکدیگر در تعامل شود و دو حوزة است استفاده مینحو ساخت آن در 

نشان خوار گیاه خاموخیرداده خدا،دار سردم،دار رازنگه،دار نگه امانتهایی مانند  نمونه

، دار امانتفعلیِ هاي ترکیب بین دو سازة»گیاه«و»خیر«،»دم«،»نگه«هاي سازهدهند که  می

،برتربین خودهایی مانند  در نمونه یا درج شده است خوار خامورازدار، سردار، خداداده

»بزرگ«یا »کم«،»برتر«هاي صفتبینی خودکم،بینی خودبزرگ،بین کم خودیا برتربینی خود

همچنین در نمونۀ.درج شده است خودبینییا خودبینفعلیِ ترکیبِ بین دو سازة

در.ته استفاصله انداخ»شده ذلیل«ترکیب فعلیِ بین دو سازة »مرگ«، اسم شده مرگ ذلیل

بازگشتی و دیگري  یکی ویژگیِ:شود نحوي مشاهده می دو مشخصۀ ،هاي فوق ساخت

صیف ا توهاي دیگر ر سازه یا سازه ،نظیر گروه نحوي ،فعلی ترکیبِ ه یک سازةپذیري ک توصیف

هیچ تکواژي مبنی بر اینکه  ،ندهستترکیب  ها ناقض معیار صرفیِ این مشخصه.کندمی

پذیري از قواعد نحوي گسترش ، ویژگیِدیگر عبارت به.ترکیب درج شود تواند بین دو سازة نمی

 پذیريِ هاي فوق قبل و بعد از گسترش که نمونهاین.دهد که در درون ترکیب فعلی رخ می است
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د که در هستنپذیري از قواعد نحوي  ند و نیز درج و حذف سازه و گسترشهستترکیب فعلی 

ها  واژه درونیِ و به ساختارِ روند میکار بهصرف  ةدر حوز(دهند  ن ترکیب فعلی رخ میدرو

نحو  ةهم حوزصرف و  ةهم حوز ،استداللی است بر اینکه در ساخت واژه)دسترسی دارند

گزینی و  صرف مانند حاکمیت و مرجع هاي نحويِ دیگر، رویکرد عبارتبه.مشارکت دارند

قادر به تبیین ساخت ترکیب نیستند بلکه  تنهایی بهگرایی  صرف مانند واژگان هاي صرفیِ رویکرد

.شود صرف و نحو ایجاد می ةترکیب از تعامل دو حوز ویژه بهسازي و  واژه

گیرينتیجهو  خالصه-5

را بررسی و  و غیرفعلی ترکیب فعلی درزمینۀمطرح در دستور زایشی  رویکردسه  ،در این مقاله

.هاي زبان فارسی به آزمون بگذاریمشده را با استفاده از دادهمطرح هاينظریهتاتالش کردیم

حاکمیت و و  گراواژگان، گشتارگراهاي نظریه کدام ازهیچ نشان داد کهها تحلیل داده

 توانند ها نمی این رویکرد .ترکیب نیستند ساخت هاي مناسبی براي تبیینرویکرد ،گزینی مرجع

اي ترکیب و کل هارتباط کافی بین سازه و دهندارائه ترکیب  ساختبراي  مناسبیسازوکار 

 طور بههاي رویکردهاي فوق  به برخی از کاستی 3و  2، 1هاي در جدول.سازندقرار ترکیب بر

.کنیم خالصه اشاره می

هاي مرکبگشتارگرا در تبیین واژهنظریۀ مبتنی بر  هاي رویکردهايکاستی-1جدول 

نمونهنارسایینوع رویکرد

و لوي)1960(لیز

)1978(

براي ساخت ترکیب  مناسبفاقد سازوکار -1

هاي هساز نقش دستوريِ بودنِمتفاوت سبببه

 گزارههاي متفاوت از  اشتقاق ترکیب(غیرهسته 

)یکسان

پذیر،  ، دلشناس، خداشناسهشا

خواه خواه، جدایی پذیر، دل شکست

آبی،  باف، آسیاب فرنگیناقض اصل بازیابی عناصر-2

ساب خوار، سنگ مردم مال

برزانونشسته، کن،  جیبها نبود جملۀ زیرساختی براي برخی ترکیب -3

نادیده،  کن، جهان لخت آدم

، ترکیده تمییزدوزي، پاشنه

شپسرکُ
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هاي مرکب گرا در تبیین واژه واژگاننظریۀ مبتنی بر  هاي رویکردهايکاستی -2جدول 

نمونهنارسایینوع رویکرد

پر و زیگل ور

و)1978(

)1982(سلکرك 

خاردار،  سیمگیر،  آچارلولههاي دوموضوعی ناتوانی در تبیین ساخت ترکیب -1

بند غربیل کولی

هاي مرکب با موضوع  ناتوانی در تبیین ساخت واژه-2

بیرونی

خواه،  پسند، دل خداداد، دل

شناس، دلپذیر،  بادآورده، شاه

خواه وام

هاي غیرفعلی داراي ساختار  ناتوانی در تمایز ترکیب -3

هاي مرکب فعلی مشابه با واژه

پرنده،  بدبرش، بشقاب

خانه خانه، صابون پز پز شیره

هاي فعلی موضوعی و  ناتوانی در تمایز ترکیب -4

غیرموضوعی با قائل شدن به ساختار موضوعی صرف 

هاي مرکب فعلی  در ترکیب فعلی برخالف واژه

هاي  هاي افزوده، صفت و گروه شده از سازه ساخته

نحوي

رو،  نشین، نیکودان، شب خاك

پسند،  دهاتیبند،  پز، آرام نیم

خورده چراغ رفته، دود ازمیان

هاي فعلی و  ناتوانی در تبیین ساخت ترکیب -5

غیرفعلی حاصل از تعامل صرف و نحو

قفا،  در بهشت، زبان در یخ

داده،  پس نخور، امتحان درد به

خوار گیاه بر، خام رستوران بیرون

هاي مرکب در تبیین واژه گزینی مرجعحاکمیت و نظریۀ مبتنی بر هاي رویکردهاي کاستی -3جدول 
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 و حذف ترکیب ساختدر زیر وجود بیش از یک گزارهشواهد زبان فارسی نشان داد که 

در ترکیب فعلی .دهند را نشان میترکیب در تولید هاگشتارناکارآمدي ،قابل بازیابیغیر عناصرِ

واقع اما اصل ارتباط موضوعی درد، گیرشکل میساختار موضوعی ازطریقگرارویکرد واژگان

اطالعات هر سطح بازتاب اطالعات موجود در واژگان (همان اصل فرافکنی چامسکی است

اي از اصل فرافکنی  اصل ارتباط موضوعی حشو است زیرا این اصل گونه ،دیگر عبارت به).است

کند که فقط  بینی می ناکارآمد و ناکافی است زیرا پیش اصل ارتباط موضوعی ،ثانیاً.است

 شوند و قادر نیست موارديدر ساخت ترکیب استفاده می)فاعلیغیر(هاي درونی موضوع

همچنین این اصل .دکنکه موضوع فاعلی دارند را تبیین  پسنددلیا  خداآفرینهمچون

 د تا ساختار موضوعیِباش برگرفتۀ فعلیستاك باید در مجاورت کند که موضوعمی بینیپیش

بین  »ه- «پسوند  با وجود اینکه دلشکستههایی همچون برآورده شود، حال آنکه در ترکیب آن

بر این،  افزون.ساخت است، ترکیب خوشدو قسمت ستاك فعل و موضوع فاصله انداخته است

فعلیِ هايکه در ترکیبد ند مشخص کننتوانهاي تراوش نمی موضوعی و قاعده اصل ارتباط 

 ةسازه به گرکدام  ۀدر زبان فارسی مشخصپاشیده  ریختهوبسته شکستههمچون  نامشخص

 همچنین.کندقش تتا اعطا میو ن سازدرا مشخص می مقولۀ ترکیبکند،باالتر تراوش می

هاي درونی،  زبان فارسی به موضوع هاي فعلیِ در ترکیبارتباط موضوعی، )1983(برخالف لیبر 

.شود را نیز شامل می اي اضافه گروه حرفشود بلکه صفت و  بیرونی و افزوده محدود نمی

 ترتیبشرط بدون فاعل و اولین  برخالف دهند کههاي زبان فارسی نشان میتحلیل نمونه

تواند نقش فاعل داشته  ترکیب نمی ۀغیرهست ۀسازهمبنی بر اینکه )1982(سلکرك فرافکنیِ

در  زیادي هاي فعلیِ ترکیبترکیب باشند،  ۀلی باید خواهر هستهاي غیرفاع موضوع ۀباشد و هم

.نقش فاعل دارد و موضوع عامل است غیرهستهسازه در آنها وجود دارند که زبان فارسی 

دست بر آن «مالدستو»پذیرد خرد آن را می«خردپذیرهاي فعلیِ ترکیب ،نمونه عنوان به

.شوند ساخته می برگرفتۀ فعلیموضوع بیرونی با ستاك انضمامِ ازطریق»مالیده شده است

و اطالعات دلیل نقض اصل فرافکنیبه)افراطی ۀگون(گزینی حاکمیت و مرجع نحويِنظریۀ 

دیگر، اطالعات  عبارت به.یستفعل قادر به تبیین ساخت ترکیب در زبان فارسی ن ايِ مقولهزیر

اعتدالی این  نۀگو همچنین برخالف .استساختی  ژرفاطالعات ترکیب متفاوت از  روساختیِ

پذیر شکل بخش و حالتورت حالتحالت و مجانظریۀ ازطریقرویکرد که ساخت ترکیب را 
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ه دهند ک نشان می گیر آچارلولهوبند شکستهفعلی مانند  ترکیبِ ةپیکر ی ازهای د، نمونهده می

 بخشیِاي از حالت توان آن را نمونهکه می دهد حالت می نیز هاي غیرمجاور فعل به سازه

.استثنائی نامید

هایی مانند در ساخت ترکیباي  اضافهاسمی، صفتی و حرف هاي نحويِ گروه وجود

،خورروزنرخ به نان،شناس وحالل حرام،چشیده سردوگرم،داربوته وگل،گیرپا و دست

 استداللی است بر اینکه در ساختمانِافتاده ازقلموریخته درهم،گذشته ازجان،فروشدنیا به دین

فعلی  ترکیبِ داددرون عنوان بههم تعامل دارند و گروه نحوي هاي فعلی، گروه و واژه باترکیب

هاي فعلی  سازي براي ساخت ترکیب واژه داددرون عنوان بهنحو  داددیگر، از برون عبارت به؛ است

هایی مانند  نمونهدر گروه نحوي داد درون عنوان بههمچنین ترکیب  .است استفاده شده

موازات ه بهترتیبی بلک صورت بهنه  ،صرف و نحو ،دیگر عبارت به.شده استواقع بر بیرون رستوران

.کنند و با هم تعامل دارند سازي می واژه ،یکدیگر
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