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چکیده
در پژوهش حاضر کلمات مرکب مازندرانی برگرفته از فرهنگ تبری (نصری اشرفی ،)1831 ،از نظرر مننرا ی و
رابطۀ بین عناصر سازنده بررسی شدهاست .برمبنای دستهبندی بیستو و اسکالیز ( ،)5002بهعنوان چرارچو
نظری پژوهش ،ترکیب سه دستۀ اصلی همپرا یی ،اسرنادیت توصریوی و وابسرتیی را در برر میگیررد .ا رن
دستهبندی مبتنیبر روابط دستوری ممکن بین دو سازه در ساختارهای نحوی است .از نظر رابطه بین عناصر
سازنده ،ترکیب دو دستۀ فنلی و غیرفنلی را شامل میشود .تأکید مقالرۀ حاضرر عمردتا برر ترکیرب فنلری و
دسته بندی آن است .ترکیب فنلی نوعی ترکیب وابسته است که در ساختار آن سازۀ غیرفنلری ،مرتمس سرازۀ
فنلی است .ترکیب های فنلری از نظرر مننرا ی بره چدرار دسرتۀ موضروعی ،غیرموضروعی ،گروهری و مکررر
تقسیسبندی میشوند .شواهد نشان میدهدکه انطباق نسبتا کراملی برین مازنردرانی و دسرتهبندی بیسرتو و
اسکالیز وجود دارد.
واژگان کلیدی :فرا ند ترکیب ،سازۀ فنلی ،سازۀ غیرفنلی ،ترکیب وابستیی ،ترکیب همپا یی
 .1دانشجوی دکتری زبانشناسی همیانی ،دانشیاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تدران ،ا ران.
 .5دانشیار زبانشناسی همیانی ،دانشیاه تربیت مدرس ،تدران ،ا ران( .نو سندۀ مسؤول)
Golfamarsaan@Gmail.com
 .8دانشیار زبانشناسی همیانی ،دانشیاه تربیت مدرس ،تدران ،ا ران.
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 -1مقدمه

زبانها و گو شهای ا رانی امروز بازماندۀ زبان ا رانی باستاناند که با زبان هنردوآر ا ی آغراز ن
قرابت بسیار داشتهاند .نیای آن دو زبان ،هندوا رانی آغاز ن بودهاست .زبانهرای شراخۀ غربری،
گروه زبانهای هندوا رانی را تشرکیل میدهنرد .زبران هنردوا رانی آغراز ن خرود شراخهای از
هندواروپا ی آغاز ن به شمار میآ د (دبیر مقردم .)31-38 :1835 ،بنرابرا ن ،مازنردرانی از خرانواده
زبانهای هندواروپا ی از شاخه زبانهای هندوا رانی و از گروه زبانهای ا رانری اسرت (بشریرنژاد،
 .)1 :1831در همۀ زبانهای هندواروپا ی از ترکیرب بررای واژهسرازی اسرتواده میشرود (شرکی،
 .)10 :1391ترکیب کی از شاخههای صرر و از سرازوکارهای واژهسرازی اسرت کره بره دلیرل
زا ا ی و پُربسامدبودن بدان توجه شدهاست .دستورنو سان و زبانشناسران ا رانری و غیرا رانری
بسیاری به ا ن فرا ند توجه درخور نشان دادهاند که در بخش پیشینۀ پرژوهش بره آندرا اشراره
میگردد .توجه فراوان به مقولۀ ترکیب در زبان فارسی انییزۀ نیارندگان شد تا مقولۀ ترکیرب را
در زبان مازندرانی بررسی کنند .به ا ن فرا نرد زا رای واژهسرازی در زبران مازنردرانی تروجدی
نشدهاست و هیچ اثری ا ن فرا ند را بررسی ندادهاست .در پرژوهش حاضرر از روت توصریوی-
تحلیلی برای بررسی و تجز ه و تحلیل دادهها استواده شدهاسرت ،بره ا رن مننرا کره دادههرای
پژوهش ،با توجه به تنار ف و دستهبندیهای ارائه شده در بخش چرارچو نظرری ،توصریف و
تجز ه و تحلیل و بررسی شدهاند.
در مقالۀ حاضر با توجه به پیکرۀ کلمات مرکب مازندرانی برگرفته از فرهنگ واژگران تبرری
(نصری اشرفی ،)1831 ،ابتدا واژههرای مرکرب مازنردرانی را از نظرر رابطره برین سرازهها بررسری
کردها س ،سپس دستهبندی جامنی از ترکیبات فنلی آن را از نظر مننرا ی و هسرتۀ نحروی برا
توجه به دستهبندی بیستو و اسکالیز )5002( 1که برهعنروان چرارچو نظرری پرژوهش حاضرر
است ،ارائه دادها س .سؤال اساسی پژوهش ا ن است :آ ا بین هستههای نحوی ،مننا ی و صررفی
در کلمات مرکب فنلی زبان مازندرانی رابطهای برقرار است؟
 -2پیشینۀ پژوهش
ا ساختواژه دو نقش اساسی بر عدرده دارد :تصرر ف و واژهسرازی (برائر:1338 ،5

دستیاه صر
 .)81واژهسازی نیز از طر ر دو فرا نرد اشرتقاق و ترکیرب انجرام مریگیررد .ترکیرب کری از
1. Bisetto &Scalise
2. L. Baur
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فرا ندهای واژهسازی در زبانهای دنیاست که زا ا ی فراوانری دارد و بره دلیرل همرین زا را ی،
5
بدان توجه شدهاست .از بین زبانشناسران غیرا رانری میتروان بره و لیرامز ،)1335( 1سرلکر
( ،)1335جنسن ،)1330( 8کاتامبا ،)1338( 1فا ( ،)1333اسپنسر ،)5000( 2لیبر )5010( 9و بیسرتو
و اسکالیز ( )5002اشاره نمود.
زبانشناسان غیرا رانیای که فرا ند ترکیب ،مودوم هسته و نیرز جا یراه هسرته را بررسری
کردهاند ،در توصیوات خود اصطالحات مختلوی بهکرار برردهانرد .برهعنوان مثرال لیبرر (،)1335
اصطالحات هستهآغاز و هستهپا ان را بهکار بردهاسرت و زبرانشناسران د یرر ماننرد سرلکر
( ،)1335اسپنسر ( ،)1331کاتامبا ( ،)1338از اصطالحهای چر هسرته و راسرتهسرته اسرتواده
نمودهاند .همچنین سلکر ( ،)1335لیبرر ( )1338و اسپنسرر ( )1331ترکیرب را بره دو شراخه:
ترکیب ر شهای( 7ترکیب اولیه) 3و ترکیب ترکیبی( 3ترکیب فنلی) 10تقسریس کرردهانرد .خبراز
( )1838بر آن است که اصطالح ترکیب ر شهای (ترکیب اولیره) در زبران فارسری ترا حردودی
نارساست ،از ا نرو ،وی اصطالح ترکیب غیرفنلی را به جای آن بهکار بردهاست.
دربارۀ هستهدار بودن و بدون هسته بودن ،نامگذاری و تنر ف ترکیب همپا ره کره کری از
اقسام اصلی دستهبندی بیستو و اسکالیز ( )5002است ،بین زبانشناسان اتواق نظر وجود ندارد.
بهعنوان نمونه ،برخی از زبانشناسان به جای کلمات مرکب همپا ه از اصطالح متوازن اسرتواده
کردهاند .اسپنسر ( )811 :1331کلمه مرکب متوازن را ترکیبی میداند که هریچکردام از عناصرر
سازندهات در جا یاه هسته قرار ندارد و مننای کل ترکیب حاصل جمع منانی اجرزای سرازنده
است .برخی از زبانشناسان کلمات مرکب همپا ه را دوهسرتهای و برخری د یرر آندرا را بردون
هسته تلقی میکنند .بهعنوان مثال ،لیبر ( )899 :5003و بیسرتو و اسرکالیز ( )811 :5002عقیرده
دارند که کلمات مرکب همپا ه برونمرکزنرد .همچنرین فرا ( )1333کلمره مرکرب همپا ره را
دوهستهای و بوی ( )5007آندا را دارای کهسته میدانرد .هاسرپلمت ( )5001کلمرات مرکرب
1. E. Williams
2. E.O. Selkirk
3. J. Jensen
4. F. Katamba
5. A. Spencer
6. R. Lieber
7. Root compounding
8. 11.Primary compounding
9. 12.Synthetic compounding
10. 13.Verbal compounding
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همپا ه را بدون هسته در نظر میگیرد .همچنین ولچری )5 :5002( 1بره جرای کلمرات مرکرب
همپا ه از دو اصطالح دوندوا 5و کلمات مرکب عطوی استواده مینما د.
دربارۀ ترکیب وصوی که کی د یر از اقسام اصرلی دسرتهبنردی بیسرتو و اسرکالیز ()5002
است ،زبانشناسان ا رانی د دگاههرای نسربتا متوراوتی دارنرد :شرکی ( )93 – 39 :1391ترکیرب
توصیوی را کی از اقسام ترکیب محدودگر میداند و مینو سد :در ا رن ترکیرب میران اجرزای
سازندۀ واژۀ مرکب هیچ رابطۀ ترکیبی ا تحلیلی مشخص وجود ندارد ،اما ک جزء بره طر قری
جزء د یر را محدود میکند ،مانند نوجوان ،پرخطر و گاوصندوق .مطاب تنر ف وی ،سرازههرای
پا انی سه ترکیب فوق مننای سازههرای آغراز ن را محردود مریکننرد .افراشری ( )18:1833دو
ترکیب سنگپشت و قدبلنتد را نمونرهای از ترکیرب وصروی مریدانرد و در توضریت ترکیرب
سنگپش میگو د در ا ن نمونه ،سنگ در مننی سخ صوت محسو میشود .همچنرین در
سه ترکیب دیوسیرت ،دریا دل و شیر زن ،سازهها ی آغاز ن ننی دیو ،دریا و شیر را بره ترتیرب
در منانی بد ،بزرگ و شجاع ،صروت تلقری مریکنرد .طباطبرا ی ( )90 :1835در توضریت الیروی
ساختاری اسس صوتگونه  +اسس = اسس مرکب میگو د :برخری اسرسهای مرکرب از ترکیرب دو
اسس ساخته میشوند که اسس اول با مننای وصوی بهکار مریرود ،ماننرد گاوصتندوق = صرندوق
بزرگ ،شاهراه = راه بزرگ و مدس و شاهکتار = کرار برزرگ و مدرس .عاصری ( )31 :1833بررخال
دستهبندی بیستو و اسکالیز ( ،)5002ترکیب وصوی را ز رمجموعره ترکیربهرای وابسرته قررار
میدهد و در توضیت آن میگو د در ا ن نوع ترکیبها ،عنصر اول صوت و توصیفکنندۀ عنصرر
دوم است ،مانند خوشرفتار و خوشروی .شا ان ذکر است که طباطبا ی ( )39:1835سازۀ خوت
را هسته میداند چون بر ا ن باور است که مقولۀ کلی ترکیب را سازۀ خوت تنیین میکند.
تنار ف مختلوی از فرا ند ترکیب ارائه شدهاست :به نظر خانلری ( )28:1899ترکیب بره هرس
پیوستن دو ا چند کلمۀ مستقل است که هر ک مننرای خاصری دارد و از پیونرد آندرا کلمرۀ
تازهای حاصل میشود؛ اگرچه متضمن مننای اجزا نیز هست ،مودوم مستقل و ترازهای را بیران
میکند .کلباسی ( )82:1871میگو د :کلمات مرکب از دو ا چند واژ آزاد ساخته شردهاند .از
نظر طباطبا ی ( )550:1839در ترکیب دستکس دو واژه بره هرس میپیوندنرد و رک واژۀ جد رد
میسازند .شقاقی ( )31:1839نیز میگو د :فرا ند ترکیب با کنرار هرسگذاشرتن دو را چنرد واژۀ
بسیط ا تکواژ واژگانی (آزاد ا وابسته) و تکواژ آزاد دستوری را دو واژۀ غیربسریط ،واژۀ جد رد
1.Walchli
2.dvandva
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میسازد .از نظر جنسن ( )7:1330واژۀ مرکب واژهای است که حداقل از دو کلمه سراخته شرده
باشد .متیوس )5:1331(1میگو د :ترکیب فرا ندی است کره در آن رک واژۀ قاموسری از دو را
چند واژۀ قاموسی د یر مشت میشود .فا ( )99:1333نیز کلمۀ مرکب را کلمهای میداند کره
از دو ا چند کلمه ساخته شده باشد .طبر تنر رف کارسرترز مرک کرارتی ( )115:5005کلمرۀ
مرکب دربرگیرندۀ بیش از ک ر شه  -ا صورت ترکیبی -است .مطاب نظرر کاتامبرا ()22:5009
کلمۀ مرکب ،کلمهای است که حداقل شامل دو پا ه باشد که ا هر دو واژه باشند و را حرداقل
تکواژهای ر شه باشند .کر ستال ( )35:5008میگو د :ترکیب ک واحد زبانی است که عناصرر و
سازههای آن میتوانند بهصورت مستقل در جای د یر نیز بهکار روند .لیبر ( )5010نیز برر ا رن
باور است که ترکیب از پیوند دو ا چند ستا ا ر شه ا پا ه شکل میگیرد.
بهطورکلی ،پژوهشها را در زمینۀ ترکیب در زبان فارسی به سره دسرته مریتروان تقسریس
کرد .دستۀ اول پژوهشهای سنتی است که فاقد نظر ۀ عمومی دربرارۀ زبرانانرد ،از موراهیس و
دستاوردهای زبانشناسی بدره نمیگیرند ،در دستهبندیهای خود بیشتر از مننا بدره مریبرنرد
و غالب شواهدشان از متون کدن ادبری اسرت (طباطبرا ی .)183:1835،قر رب و د یرران (،)1872
ناتل خانلری ( )1893و خیامپور ( )1875از ا ن دستهاند .دستۀ دوم پژوهشهرای تحلیلری فاقرد
چارچو نظری است ،و نارسا یهای فوقالذکر کمتر در آندا مشاهده مریشرود .برا ا رن حرال،
نقطۀ ضنف آندا پیروی نکردن از رک نظر رۀ صررفی مشرخص اسرت .کلباسری ( ،)1871کررد
زعورانلو ( ،)1878صادقی ( ،)1838شقاقی ( )1839و افراشی ( )1833در ا ن دسته جای میگیرند.
دستۀ سوم پژوهشهای تحلیلی دارای چارچو نظری است که عرالوهبرر داشرتن و ژگیهرای
پژوهشهای دستۀ دوم ،در تحلیلهای خود از ک نظر ۀ صررفی مشرخص پیرروی مریکننرد.
شکی ( ،)1391مستأجر حقیقی ( ،)1893طباطبا ی ( ،)1835خباز ( )1839و غنچهپرور ( )1835در
ا ن دسته میگنجند .در زبان مازندرانی هیچ پژوهشی فرا ند ترکیب را بررسی نکردهاست.
 –3چارچوب نظری پژوهش

در دهههای گذشته مطالنات فراوانی دربارۀ مقولۀ ترکیب و انواع آن انجام شدهاسرت .برهعنوان
مثال ،بلومویلد ،)1388( 5مرچند ،)1393( 8اسپنسرر ( ،)1331فرا ( ،)1333اُلسرن ،)5001( 1برائر
1. Matthews
2. Bloomfield
3. Marchand
4. Ölsen
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( ،)5001هاسپلمت )5005( 1و بوی )5002( 5دستهبندیهرای متوراوتی در زمینرۀ ترکیرب ارائره
نمودهاند .بیستو و اسکالیز ( )5002پس از بحث موصل دربارۀ ا ن دستهبندیها و رد آندا با ارائه
دال ل متندد ،دستهبندی خود را که از همه کامرلترر مریداننرد منرفری کرردهانرد .در تأ یرد
دستهبندی آندا ،غنچهپور ( )123 :1835میگو د :از آنجاکه مقولۀ ترکیب بین دو حوزه صرر و
نحو قرار دارد ،ساختار آن در هر زبانی با زبانهای د یر متوراوت اسرت .بنرابرا ن ترکیرب رک
پارامتر زبانی است که نمیتوان طبقهبندیای جدانی از آن ارائه کرد که در همۀ زبانهرا منتبرر
باشد .به همین دلیل طبقهبندیها ی که تاکنون ارائره شدهاسرت رضرا تبخرش نیسرت .تندرا
طبقهبندیای که اعتبار جدانی دارد بیستو و اسکالیز ( )5002است .همچنین عاصی -بدخشران
( )33 :1833بر ا ن باورند که دستهبندی پیشندادی بیستو و اسکالیز در حال حاضر کامرلترر ن
دستهبندی از کلمات مرکب است .طب نظر آندا ،ترکیب بره سره دسرتۀ همپرا یی ،اسرنادیت
توصیوی و وابستیی تقسیس میشود .درحقیقت ،آندا با توجه به روابط دسرتوری برین دو سرازه
در ساختارهای نحوی ،ترکیب را به سه دستۀ فوق تقسریس بنردی مریکننرد .نمرودار  ،1مردل
پیشندادی بیستو و اسکالیز ( )5002است.

نمودار شماره 1

در ترکیب همپا ه ،دو سازۀ ترکیب وزن برابر دارند .در ترکیبهای وابسته کی از سازههای
ترکیب وابسته به سازۀ د یر است .به عبارت د یر ،ارتباط دو سازه از نوع هسته-متمس اسرت و
ارتباط هسته-متمس نیز از طر فنل مشخص میشود ،ننی فنل است که سرازۀ د یرر ننری
متمس را برمیگز ند .ترکیب فنلی نیز کی از اقسام ترکیبهای وابسته است کره در سراختمان
آن سازۀ غیرفنلی ،متمس سازۀ فنلی است .به بیان دقی تر ،ترکیب فنلی نوعی ترکیرب وابسرته
است که هستۀ نحوی آن اسس ا صوت و ا قید برگرفته از فنل و عنصر غیرهسرتۀ آن موضروع
(درونی ا بیرونی) ،غیرموضوع (صوت ا افزوده) ،گروه نحوی و ا ک سرازۀ مکررر باشرد .آندرا
1. Haspelmath
2. Booij
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همچنین ترکیرب فنلری را بره دو دسرتۀ دارای هسرتۀ نحروی مشرخص و نامشرخص تقسریس
میکنند .و درندا ت ترکیب وصوی از نظر آندا ترکیبی است که در آن ،عنصر غیرهسرته سرازۀ
هسته را توصیف میکند .همچنین لیبر ( )5003منتقد است کره مودروم هسرته در صرر نیرز
مطرح است .وی سه نوع هستۀ نحوی ،1مننا ی 5و صرفی 8را در واژههای مرکب از هرس متمرا ز
میکند .هستۀ نحوی را سازهای میداند که مقولۀ نحوی ترکیب را تنیین میکنرد .بره عبرارت
دقی تر ،هستۀ نحوی ترکیب از طر تراوت مقولرۀ نحروی خرود را بره کرل ترکیرب منتقرل
میکند .هستۀ مننا ی را سازهای میداند کره کلمره مرکرب در شرمول مننرا ی آن قررار دارد.
ننی ترکیب فنلی چنانچه در شمول مننا ی هیچ کدام از سازههای ترکیب نباشد ،آن ترکیرب
فاقد هسته ا برونمرکز است .هستۀ صرفی از نظر او سازهای است که و ژگیهای صرفی آن برا
و ژگیهای کل ترکیب کسان است و از هستههای نحوی و مننا ی متما ز اسرت .همچنرین از
آنجا یکه تنار ف و دستهبندیهای ارائهشدۀ غنچهپور ( )1835دربارۀ ترکیب فنلی و غیرفنلری،
با دادههرای زبران مازنردرانی همخروانی و انطبراق بیشرتری دارد ،از ا رنرو در بخرش تحلیرل
دادههای مربوط به ترکیبهای فنلی و غیرفنلی ،به تنار ف و دستهبندیهرای وی نیرز اسرتناد
شدهاست .از نظر غنچهپور ترکیبها ی را که در ساختمان آندا هستۀ فنلی وجرود دارد و سرازۀ
برگرفته از فنل هستۀ نحوی است ،ترکیب فنلی و ترکیبها ی را که فنل را سرازۀ برگرفتره از
فنل در ساختار آندا وجود ندارد ،ا ا نکه وجود دارد اما هستۀ نحروی ترکیرب نیسرت ،ترکیرب
غیرفنلی مینامیس.
در ا ن مقاله ،برای دستهبندی ترکیبهای فنلی ،بهطورکلی طبقهبنردی بیسرتو و اسرکالیز
( )5002و برای تشخیص و تنیین هستههای نحوی و مننا ی ترکیب فنلی ،منیارهای ارائه شده
در لیبر ( )5003اساس قرار گرفتهاند.
 -4دادهها و روش تحلیل

دادههای پژوهش حاضر از فرهنگ واژگان تبری (نصری اشرفی )1831 :استخراج شردهانرد .تنرداد
واژههای مرکب استخراج شده ،بالغ بر  3052واژه است .کی از نو سندگان مقاله از گو شروران
مازندرانی است و در سالهای اخیر ،واژههای مرکبی را گرردآوری نمودهاسرت کره در فرهنرگ
1. syntactic head
2. semantic head
3. morphological head
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واژگان تبری فدرست نشدهاند .با احتسا ا ن واژهها ،پیکرۀ دادهها غیراز فنرل مرکرب حردودا
بالغ بر  3800واژۀ مرکب است.
برای انتخا نمونره از ا رن تنرداد واژۀ مرکرب و برا توجره بره روت پرژوهش ،بره جردول
کرجسی– مورگان 1مراجنه شدهاست .مطاب جدول ،چنانچه حجس جامنه ز ر 000ت 10مرورد
باشد ،حجس نمونره آن  831مرورد اسرت .لریکن پژوهشریران حاضرر بررای براال برردن دقرت
اندازهگیری ،حجس نمونه را تا 5ت 2برابر افزا ش دادهاند که مجموعا  5000واژۀ مرکب را شرامل
میشود .ا ن حجس نمونه در قالب ک جدول که نمونه آن در ز ر مریآ رد ،برر مبنرای اجرزای
ساختاری ترکیب ،مقولۀ نحوی ،نوع ترکیب از نظر مننرا ی (درونمرکرز ،برونمرکرز ،همپا رهت
متوازن) ،جا یاه هسته و فنلی ا غیرفنلی بودن ترکیب بررسی شردهانرد .برهعنوان مثرال ،واژۀ
مرکب پالوندوج ] [palundujدر رد ف اول ،به مننای پاالندوز است .از نظر عناصرر سراختاری
حاصل ترکیب اسس  +صوت است ،مقولۀ نحوی آن صوت مرکب ،از نظر مننا ی درونمرکرز ،از
نظر جا یاه هسته ،هستهپا ان ،و در ندا ت ک ترکیب فنلی ا صوت مرکب فنلی است.
در پژوهش حاضر از روت توصیوی -تحلیلی برای بررسی و تجز ه و تحلیل دادهها اسرتواده
شدهاست ،به ا ن مننا که دادههرای پرژوهش برا توجره بره چرارچو نظرری پرژوهش ننری
دستهبندی بیستو و اسکالیز ( )5002و منیارهای ارائه شده برای تشخیص و تمرا ز هسرتههرای
نحوی ،مننا ی و صرفی در ترکیبهای فنلی لیبر ( )5003و نیز تنرار ف ارائره شردۀ غنچرهپرور
( )1835که پیشتر در بخش ( )8به آندا اشاره شد ،توصیف و تجز ه و تحلیل شدهاند.
برای شرح و توصیف و بررسی دادهها ،ضرورت داشت که شواهد و نمونهها ی انتخا گردد
که با تنار ف ارائهشده در چارچو نظری ،انطباق و همخوانی داشته باشد .شناسا ی و انتخرا
شواهد و نمونههای دقی و کافی البته کاری به غا ت دشوار بود که در ک فرا ند زمانی نسربتا
طوالنی به انجام رسید.

1. kerjesi-Morgan
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جدول شمارۀ 1

1

پالوندوج

Palun duj

پاالندوز

ردیَف

واژۀ
مرکب

آوانو سی

مننی
فارسی

5

ازالدسه

ezzaldæsse

8

بموبورد

Bemu burd

اجزای
ساختاری
اسم  +صف

صف مرکب

درونمرکز

هستهپایان

فعلی

اسم مرکب

درونمرکز

هستهپایان

غیرفعلی

فنل  +فنل

اسس مرکب

هسپا ه

---

فنلی

دستۀ خیش اسم  +اسم
رفتوآمد

مقولۀ
ترکیب

نوع ترکیب

جا یاه
هسته

فنلی ا
غیرفنلی

1

پا چش

pak češ

چشسپا

صوت  +اسس

اسس مرکب

برونمرکز

ررر

غیرفنلی

2

تاسحموم

tas hæmum

ظر آ
حمام

اسس  +اسس

اسس مرکب

درونمرکز

هستهپا ان

غیرفنلی

9

جرتبورد

jert burd

پارهشده

اسس  +صوت

صوت مرکب

برونمرکز

ررر

فنلی

7

چلیکوچه

čelik væče

نوزاد

صوت  +اسس

اسس مرکب

درونمرکز

هستهپا ان

غیرفنلی

3

دارگالم

dar gelam

برگ درخت

اسم  +اسم

اسم مرکب

درونمرکز

هستهپایان

غیرفعلی

3

ر کاوچه

rika væče

پسربچه

صف  +اسم

اسم مرکب

درونمرکز

هستهپایان

غیرفعلی

10

زنوچه

zæn væče

زنوبچه

اسم  +اسم

اسم مرکب

همپایه

ررر

غیرفعلی

11

وارتبخرد

vareš bæxerd

بارانخورده

اسم  +صف

صف مرکب

درونمرکز

هستهپایان

فعلی

15

شالبامشی

šal bameši

گربۀ وحشی

اسم  +اسم

اسم مرکب

درونمرکز

هستهپایان

غیرفعلی

18

صا خنه

sad xene

صاحبخانه

اسم  +اسم

اسم مرکب

درونمرکز

هسته آغاز

غیرفعلی

11

غازمرغانه

qaz merqane

تخس غاز

اسم  +اسم

اسم مرکب

درونمرکز

هستهپایان

غیرفعلی

12

وشنابتیس

vešna betim

مرکب

درونمرکز

هسته آغاز

غیرفعلی

19

ابوکره

yabu kere

اسم مرکب

درونمرکز

هستهپایان

غیرفعلی

شکس گرسنه صف  +اسم صف
کره اسب نر

اسم  +اسم

 -5فرایند ترکیب

ترکیب کی از فرا ندهای حوزۀ صر ا ساختواژه است ،که از طر آن واژههرای جد رد در
هر زبان ساخته میشود .همچنین ترکیب کی از شیوههای را ج واژهسرازی در زبانهرای دنیرا
است که زا ا ی فراوانی دارد.
در بخش ( )8اشاره شد که طبقهبندی بیستو و اسکالیز تندا طبقهبنردی اسرت کره اعتبرار
جدانی دارد .علت عمدۀ آن ا ن است که آندا موصل دربارۀ دستهبندیهای سا ر زبرانشناسران
که در بخش ( )8به آندا اشراره شدهاسرت و در ا نجرا بررای اختصرار بره سره مرورد آن اشراره
میکنیس ،بحث کردند و نارسا یهای آندا را ذکر نمودند و سپس دستهبندی خود را که از همره
کاملتر میدانند ارائه نمودند .از دستهبندیها ی که آندا ارز ابی کردند ألسن ( ،)5001اسپنسرر
( )1331و هاسپلمت ( )5005است.
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نمودار شماره 5

نمودار شماره 8

نمودار شماره 1

آندا ذکر میکنند که همواره ک عنوان برای نشان دادن ک نوع خرا برهکار نمریرود و
البته ا ن را در هر ردهبندی علمی عادی میدانند ،و مثالی کره بررای ادعرای خرود مریآورنرد،
ترکیبی است که اُلسن بهعنوان ترکیب ربطی 1دسرتهبنردی کردهاسرت ( ،)poet-doctorلریکن
1. copulative
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همین ترکیب را هاسپلمت و اسپنسر ،با نرام ترکیرب عطوری )(poeta-pintor, learner-driver

دستهبندی کردهاند.
آندا همچنین بر ا ن باورند آنچه دربارۀ کلمات مرکب قابل توجه است ا ن است که ارتبراط
دستوری دو سازۀ ترکیب ،نمرود ظراهری نردارد .ماننرد ) (apron stringدر مقابرل (string of
) .apronاز نظر آندا روابط دستوری بین دو سازۀ واژههای مرکرب اساسرا همران اسرت کره در
ساختارهای دستوری وجود دارد ،ننی وابستیی ،همبستیی و اسناد.
لیبر ( )5003همانند سلکر ( )1335و اسپنر ( )5000بر ا ن باور است که مودروم هسرته در
صر نیز مطرح است و هستۀ نحوی واژههای مرکب با کرل واژۀ مرکرب هرسمقولره اسرت .بره
عبارت د یر ،هستۀ نحوی سازهای است که مقوله نحوی ترکیب را مشخص مریسرازد .از نظرر
لیبر ( ،)1330هسته وظیوه انتقال مشخصهها را به کل ترکیب بر عدده دارد کره بره آن ترراوت
مشخصهها گوته میشود .به بیان سادهتر ،تراوت مشخصه ننی فرستادن مشخصهها از هسرته
به کل ترکیب .او همچنین هستۀ مننا ی ترکیب فنلی را سازهای میداند که کلمره مرکرب در
شمول مننا ی آن قرار دارد .همچنین لیبر ( )5010بر ا ن باور است که ترکیرب از پیونرد دو را
چند ستا ا ر شه ا پا ه شکل میگیرد .از نظر او ،پا ره هسرتۀ مننرا ی کلمرهای اسرت کره
پیشوندها و پسوندها به آن پیوند میخورند و ر شه آن بخش تجز هناپذ ری اسرت کره پرس از
حذ وندهای اشتقاقی برجای میماند.
 -6ترکیب در زبان مازندرانی

در زبان مازندرانی ترکیب از پیوند دو ا چند ستا ا ر شه و ا پا ه شرکل مریگیررد کره برا
تنر ف لیبر ( )5010همخوانی بیشتری دارد .با توجه به و ژگیهای ردهشناختی زبانها ،تنر وی
که برای ترکیب ارائه میشود در زبانها متواوت است ،همچنین ازآنجاکه تأکید مقاله حاضر برر
بررسی ترکیب فنلی و دستهبندی آن از نظر مننا ی است ،الزم است برای سردولت بحرث ،بره
تنر ف ا ن مقوله در ا نجا اشاره گردد .چنانکه در بخش  8به نقرل از غنچرهپرور ( )1835اشراره
کرد س ،ترکیبها ی را که در ساختمان آندا هستۀ فنلی وجرود دارد و سرازۀ برگرفتره از فنرل،
هستۀ نحوی است ،ترکیب فنلی ،و ترکیبها ی را که فنل ا سازۀ برگرفته از فنرل در سراختار
آندا وجود ندارد ،ا اگر وجود دارد ،هستۀ نحوی ترکیب نیسرت ،ترکیرب غیرفنلری مرینرامیس.
ازآنجا یکه مودوم هسته در شناسا ی ،تشرخیص و دسرتهبندی واژههرای مرکرب دارای نقرش
اساسی و مدس است ،ضرورت دارد که ا ن مودوم و انواع آن را در ا نجا بررسی کنیس.
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 -1 -6هسته و انواع آن در ترکیبات مازندرانی

کی از مواهیس بنیاد ن در مطالنات مربوط به فرا ند ترکیب ا کلمرات مرکرب مودروم هسرته
است .ا ن مودوم از ا نرو اهمیت دارد کره در تشرخیص انرواع کلمرات مرکرب و در نتیجره در
دستهبندی آندا نقش بسزا ی دارد .در مطالنات در زمینۀ ترکیب و مواهیس مرتبط با آن ،دربرارۀ
سه نوع هستۀ نحوی ،هستۀ صرفی و هستۀ مننا ی سخن به میان میآ د که در ادامه مبسروط
به آن اشاره میشود و منیارها و مال های تشخیص آندا به همراه شواهد کافی ارائه میگردد.
 -1-1 -6هستۀ نحوی

همانطور که در بخش  2اشاره شد ،از نظر لیبر ( )1330هسته وظیوۀ انتقال مشخصهها به کرل
ترکیب را برعدده دارد کره بره آن ترراوت مشخصرهها 1نیرز میگو نرد .مطراب اصرل ترراوت
مشخصهها ،هستۀ نحوی سازهای است که مقولۀ نحوی ترکیب را تنیرین میکنرد .بره عبرارت
د یر ،هستۀ نحوی ترکیب از طر تراوت ،مقولۀ نحوی خود را به کل ترکیب منتقل میکنرد.
ا ن هسته در ترکیبهای فنلی ،اسس ا صوت و ا قید برگرفته از فنل است که با کرل ترکیرب
هسمقوله اسرت .برهعنوان مثرال ،در زبران مازنردرانی ،ترکیبهرای پتاووندوج [= ]palun duj
پاالندوز (فرهنگ تبری ،)831:بینجخرین [ = ]binj xarinخر دار شرالی ،تیمشتن [= ]tim šæn
بذرافشان (همان)781:؛ کچهتاش ] = [kæčetašتراشندۀ قاش چوبی ،همیری دارای هسرتههای
نحوی صوتی (صوت فاعلی مررخس) دوج  ، +خرین  ،شتن  +و تتاش  +هسرتند .ا رن
سازههای فنلی مقولۀ نحوی صوتهای فنلی فوق را تنیین میکنرد .همچنرین در ترکیبهرای
بینجتاشی ] = [binj tašiعمل تراشیدن ا درو کردن شالی (همان ،)893:تیم شتنی ][tim šæni
عمل بذرافشانی ،هلیخرینی ] = [hæli xæriniخر داری گوجه سبز و دسمجتی ][dæs meji
= چدار دست و پا رفتن( ،همان ،)1155:سازههای پا انی ننی اسسهای تاشی= تراشیدن ،شتنی
= افشاندن ،خرینی = خر دن و مجی = حرکت کردن ا جنبیدن ،هسرتههای نحروی اسرسهای
مرکب فنلی مذکور هستند .در زبان مازندرانی همانند زبان فارسری ،از طر ر افرزودن پسروند
اشتقاقی -ی به صوت ،اسس ساخته میشود ،مثل حر شنوی .در نمونههای باال ،با افرزودن -ی
به صوتهای فاعلی مرخس تاش = تراشنده ،شتن = افشراننده ،خترین = خر دکننرده و متج =
جنبنده ،بهترتیب اسسهای تاشی ،شنی ،خرینی و مجی ساخته شدهاند .در ترکیبهای چکته
زنون ] = [čække zænunکفزنان و سرزنون ] =[sær zænunبر سر زنان که هر دو قید مرکب
1. Feature percolation
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فنلی هستند ،سازۀ پا انی ننی زنون ] = [zænunزنان هستۀ نحروی ترکیرب اسرت .شرواهد و
نمونههای ادشده نشان میدهد که هستۀ نحوی ترکیبهای فنلری ،سرازۀ هرسمقولره برا کرل
ترکیب است .در پاووندوج = پاالندوز ،کل ترکیب ک صوت مرکب است و هسرتۀ نحروی آن
هس سازۀ دوم ،ننی صوت برگرفته از فنل است .در بینجتاشی = عمرل تراشریدن شرالی ،کرل
ترکیب اسس است و هستۀ نحوی آن نیز سازه دوم ،ننی اسس برگرفته از فنل است .در ترکیرب
چکهزنون = کفزنان( ،همران ،)331 :کل ترکیب قید اسرت و هسرتۀ نحروی آن نیرز سرازۀ دوم،
ننی قید برگرفته از فنل است.
همچنین هستۀ نحوی سازۀ دارای وند اشتقاقی است .ا ن وند اشتقاقی میتواند برهصرورت
آشکار همچون (-ی) در ترکیبها ی هماننرد بینجتاشی ،تیمشنی ،هلیخرینی و دسمجی ،و
نیز بهصورت ( -ون)=] [unدر دو ترکیب چکهزنون و سرزنون ظاهر شود ،و ا بهصرورت صرور
در نمونهها ی همچون پاووندوج ،بینجخرین ،تیمشن و کچهتاش نمود پیدا کند.
 -2 -1 -6هستۀ معنایی

هستۀ مننا ی ترکیب سازهای است که ترکیب در شمول مننا ی آن قرار دارد .به عبارت د یرر،
از دو سازۀ ترکیب ،کی از سازهها واژۀ شرامل اسرت و د یرری واژۀ ز رشرمول .واژۀ شرامل در
ساختار ترکیب همان هستۀ مننا ی است که اهمیرت بیشرتری دارد .برهعنوان مثرال ،کترکش
] =[kær kæšفردی که ساقههای برنج را میکشد ،در شمول مننا ی سرازۀ کتش = کشرنده را
حمل کننده قرار دارد و کش واژۀ شامل ا ن ترکیب اسرت .بره عبرارت د یرر ،کترکش نروعی
حملکننده است نه نوعی ساقۀ برنج .همچنین در ترکیب دونتهروش ] = [dune rušفروشرنده
برنج ا برنجفروت ،کل ترکیب در شمول مننا ی سازۀ روش = فروشنده قرار دارد و دونتهروش
نوعی فروشنده است نه نوعی برنج .بنابرا ن در دو ترکیب باال ،ننری کترکش = حمرل کننردۀ
برنج و دونهروش = فروشندۀ برنج ،دو سازۀ کش و روش که عناصر مدرسترر در سراختار ا رن
ترکیبها هستند و واژههای شامل ترکیباند ،هستۀ مننا ی محسرو میشروند .همچنرین در
کچهتاش [ ]kæče tašتراشندۀ قاش چوبی ،نروعی تراشرنده ،جَترکن [ ]jær kænحورکننردۀ
خندق ،نوعی حورکننده (همان ،)790:پاووندوج [ = ]palun dujدوزنرده پراالن ،نروعی دوزنرده،
زغالروش [ = ]zeqal rušزغال فروت ،نوعی فروشنده( ،همران ،)1573:بینجتاشتی []binj taši
تراشیدن شالی ،نوعی تراشیدن ا درو کردن ،و دس مجی [ ]das mejiحرکت با چدار دسرت و
پا ،نوعی حرکت کردن ا جنبیدن ،سازههای پا انی بهدلیل ا نکره واژههرای شرامل ترکیرب را
عناصر مدستر در ساختار ترکیباند ،هستۀ مننا ی ترکیبهای فوق به حسا میآ ند.
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 -3 -1 -6هسته صرفی

هستۀ صرفی سازهای است که نشانهها ا وندهای تصر وی میپذ رد .وندهای تصر وی شرمار و
مقا سه ،و ژگیهای صرفی محسو میشوند .بهعنوان مثال ،در زبان مازنردرانی ونرد تصرر وی
نشانۀ جمع ( -ا) در ترکیب گوخرین ] = [gu xærinخر ردار گراو ،بره سرازۀ خترین متصرل
میشود و گوخرینا = خر داران گاو ساخته میشود .همچنین در ترکیب دمبالدک
] = dæketعقبافتاده (همان ،)1195:وند تصر وی مقا سه ( -تِر) به سازۀ دک

[dembal

متصل میشود و

دمبالدک تر = عقبافتادهتر ساخته میشود .بنابرا ن ،در دو ترکیب باال ،سازههای پا رانی کره
در افتکنندۀ وندهای تصر ویاند ،هسته صرفی ترکیبهای فوق بهشمار مریآ نرد .نمونرههای
باال نشان میدهد که پسوند تصر وی به کل ترکیب متصل میشرود .از ا رنرو ،هسرتۀ صررفی
سازهای است که و ژگیهای صرفی آن با و ژگیهرای صررفی کرل ترکیرب کسران اسرت .بره
عبارت د یر ،هستۀ صرفی و ژگیهای صرفی ترکیب را نشان میدهد و با هستههرای نحروی و
مننا ی متواوت است.
 –7دستهبندی ترکیب از نظر رابطۀ بین عناصر سازنده

ترکیب ا واژۀ مرکب در زبان مازندرانی از نظرر رابطرۀ برین عناصرر سرازنده آن بره دو دسرتۀ
ترکیب فنلی و غیرفنلی تقسیس میشود ،که به هر ک جداگانه و به اختصار اشاره میگردد.
 -1- 7ترکیب فعلی

پیشتر گوتیس که ترکیبها ی را که در ساختمان آندا هستۀ فنلی وجود دارد و سرازۀ برگرفتره
از فنل هستۀ نحوی است ،ترکیب فنلی ،و ترکیبها ی را که فنل ا سازۀ برگرفتره از فنرل در
ساختار آندا وجود ندارد ،ا وجرود دارد امرا هسرتۀ نحروی ترکیرب نیسرت ،ترکیرب غیرفنلری
مینامیس .حال به بررسی چند ترکیب در زبان مازندرانی برمبنای تنر ف فروق مریپررداز س .در
دو ترکیب ووزن ] [lu zænبه مننای لیدزننده و زغالروش ] [zeqal rušبه مننای زغالفروت،
دو سازۀ پا انی ننی زن = زننده و روش = فروشنده ،سازههای برگرفته از فنرلانرد ،ننری زن
صوت فاعلی مرخس و برگرفته از فنل زدن و روش نیز صوت فراعلی مررخس و برگرفتره از فنرل
فروختن است .همچنین دو سازۀ فوق هسرتۀ نحروی ا رن دو ترکیربانرد ،ز ررا مقولرۀ نحروی
ترکیبها را ا ن دو سازۀ تنیین میکند .بنابرا ن هر دو ترکیب ،ترکیب فنلی را صروت مرکرب
فنلیاند که صوت بودن را از هستۀ فنلی ا سازۀ برگرفته از فنل بهدست میآورند.
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 -2- 7ترکیب غیرفعلی

در مقابل ،ترکیبها ی همچون بَمونسه او ] [bæmuneseh ouبه مننای آ

گند رده (همران)811 :

و پجا باکله] )5([pæja bakkeleبه مننای باقالی زودپز ا خوتپخت ترکیربهرای غیرفنلریانرد،
ز را اگرچه در ساختمان ا ن ترکیبها صوت برگرفته از فنل بهکار رفتره ،امّرا هسرتۀ نحروی آندرا
سازههای برگرفته از فنل نیست .مقولۀ کلی ترکیب بَمونسه او اسس است و سازههای بَمونسته =
مانده و او = آ نیز بهترتیب صوت و اسساند .بنابرا ن صروت گرفتره شرده از سرتا فنرل ننری
بَمونسه هستۀ نحوی ترکیب فوق نیست ،بلکه اسس بودن را از سرازۀ غیرفنلری ننری او بهدسرت
آوردهاست .مقولۀ کلی ترکیب پجا باکله نیز اسس است و دو سازۀ پجتا = خروتپخرت و باکلته =
باقال نیز به ترتیب صوت و اسساند .به عبارت د یر ،صوت برگرفته از ستا فنل ننی پجا هسرتۀ
نحوی ترکیب نیست و ترکیب فوق اسس بودن را از سازۀ غیرفنلی ننی باکله بهدست آوردهاسرت.
بنابرا ن ،هر دو ترکیب فوق از نوع غیرفنلی ا اسس مرکب غیرفنلیاند.
 -8دستهبندی ترکیب فعلی از نظر هستۀ نحوی

همانگونه که پیشتر اشاره شد ،چنانچه در ساختار ک ترکیب ،فنل ا سازۀ برگرفتره از فنرل
وجود داشته باشد ،اما آن سازه فنلی هستۀ نحوی ترکیب نباشد ،چنین ترکیبی ترکیرب فنلری
محسو نمیشود و ترکیبی غیرفنلی است .بنابرا ن صر وجود سازۀ فنلری در سراختار رک
ترکیب ،به مننای فنلی بودن آن ترکیب نیست .به عبارت دقی تر ،چنانچه در سراختمان رک
ترکیب سازۀ فنلی وجود داشته باشد و آن سازۀ فنلی نقش هستۀ نحوی را ا وا کند ،به چنرین
ترکیبی ،ترکیب فنلی گوته میشود .ترکیربهرای فنلری را واژههرای مرکرب فنلری در زبران
مازندرانی همانند زبان فارسی به دو دستۀ دارای هستۀ نحوی مشخص 1و نامشرخص 5تقسریس
میشوند .با توجه به شواهد و نمونهها ،ترکیب فنلی بردون هسرتۀ نحروی در زبران مازنردرانی
وجود ندارد ،ز را کی از شرا ط وجود ترکیب فنلی ،داشتن هستۀ نحوی فنلی ا هستۀ نحروی
برگرفته از فنل است.
 -1- 8ترکیب فعلی دارای هستۀ نحوی مشخص

ترکیبهای فنلی دارای هستۀ نحوی مشخص آندا ی هستند کره هسرتۀ نحروی آندرا اسرس را
صوت ا قید برگرفته از فنل باشد .به عبارت د یر ،چنانکه در باال گوتیس ،اگرر در سراختار رک
1. specific syntactic head
2. non-specfic syntactic head
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ترکیب سازۀ فنلی وجود داشته باشد و آن سازه هستۀ نحوی ترکیرب باشرد ،چنرین ترکیبری،
ترکیب فنلی دارای هستۀ نحوی مشخص است .بهعنوان مثال ،در ترکیرب شیدار ] [ši darبره
مننای شوهردارت خانمی که شوهر دارد (همان ،)1139 :سازۀ اول ننی شی = شوهر اسس اسرت و
سازۀ دوم ننی دار = دارنده صوت برگرفته از فنل است .به عبارت دقی ترر ،سرازۀ دوم صروت
فاعلی مرخس است که در ساختمان آن تکواژ صوت فاعلیسرازِ نرده ( )-endeحرذ شدهاسرت.
ا ن سازه هستۀ نحوی ترکیب شیدار است ،ز را کل ترکیب ک صوت مرکرب اسرت و سرازۀ
دوم نیز صوت فاعلی مرخس برگرفته از فنل است .بنابرا ن ،ا ن ترکیب صروت برودن را از سرازۀ
دوم بهدست آوردهاست .در نتیجه ،ترکیب فوق ک ترکیب فنلری برا هسرتۀ نحروی مشرخص
ننی هستهپا ان ا ک صوت مرکب فنلی برا هسرتۀ نحروی مشرخص را هسرتهپا ان اسرت.
همچنین ترکیب پتقالچینی ] [petqal činiبه مننای کنردن را چیردن پرتقرال ،از دو سرازۀ
پتقال و چینی ساخته شدهاست .جالب است که هرر دو سرازۀ ترکیرب فروق از مقولرۀ نحروی
اسساند و کل ترکیب نیز ک اسس مرکب فنلی است .پرسش ا ن است کره ا رن ترکیرب ،اسرس
بودن را از کدام سازه در افت کردهاست؟ سازۀ پا انی ترکیب ننی چینی سازۀ برگرفته از فنرل
است که خود از ترکیب صوت فاعلی مرخس چین= چیننده ،به عالوۀ پسوند اشرتقاقی اسرسسراز
–ی ننی چین  +ی= چینی ساخته شدهاست .بنابرا ن ،از دو سازۀ ترکیرب پتقالچینی ،سرازۀ
چینی که دارندۀ پسوند اشتقاقی است ،هستۀ نحوی ا ن ترکیب است و کل ترکیب اسس برودن
را از ا ن سازه بهدست آوردهاست .در نتیجه ،ترکیب فوق ک ترکیرب فنلری برا هسرتۀ نحروی
مشخص ،ننی هستهپا ان است .هستۀ نحوی سازه وند اشتقاقی دارد .ا ن وند میتوانرد بره دو
صورت آشکار همانند -ی در سازۀ چینی ،ا به صورت صور در سازۀ دار  +نمرود پیردا کنرد.
نکتۀ د یر ا نکه در هستۀ نحوی سازه هسمقوله با کل ترکیب است .ترکیب شیدار ک صروت
مرکب فنلی است و هستۀ نحوی آن هس سازۀ پا انی ترکیب است که ک صوت فراعلی مررخس
است .ترکیب پتقالچینی ک اسس مرکب فنلری اسرت و هسرتۀ نحروی آن نیرز سرازۀ پا رانی
ترکیب است که از مقوله اسس است.
 -2- 8ترکیب فعلی دارای هستۀ نحوی نامشخص

به ترکیبها ی که در آندا نتوان تشخیص داد کدام سازه مقولۀ نحوی ترکیرب فنلری را تنیرین
میکند ،ترکیبهای فنلی با هستۀ نحوی نامشخص گوته مریشرود .تنر رف فروق بیرانیر ا رن
واقنیت است که ا ن ترکیبها هستۀ نحوی دارند ،اما تشرخیص ا نکره کردام رک از دو سرازۀ
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ترکیررب هسررتۀ نحرروی اسررت ،دشرروار اسررت .بررهعنوان مثررال ،در ترکیررب فنلرری بشتتندی-

بپات] [bæšendi bepatبه مننای ر ختهپاشریده هرر دو جرزء ترکیرب سرازههرای برگرفتره از
فنلاند .به عبارت دقی تر ،هر دو سازه صوت مونولی مرخساند که بهترتیب از دو فنرل ر خرتن
و پاشیدن گرفته شدهاند .ترکیب ک صوت مرکب فنلی است ،اما مشخص نیسرت کره صروت
بودن را از کدام سازه بهدست آوردهاست .از ا نرو ،ک صوت مرکرب فنلری برا هسرتۀ نحروی
نامشخص است .همچنین در ترکیب بخریبروت] [bæxri bærutبه مننای خر ردوفروت ،هرر
دو سازۀ ترکیب برگرفته از فنلاند .سازۀ آغاز ن ا رن ترکیرب ننری بختری برگرفتره از فنرل
خر دن و سازۀ پا انی بروت برگرفته از فنل فروختن است .کل ترکیب ک اسرس مرکرب فنلری
است که مشخص نیست اسس بودن را از کدام سازه در افرت نمرودهاسرت .بنرابرا ن رک اسرس
مرکب فنلی دارای هستۀ نحوی نامشخص است .برای تبیرین دقیر ترر ا رن مطلرب کره چررا
ترکیب بخریبروت ک ترکیب فنلی ا اسس مرکرب فنلری اسرت مریتروان آن را برا ترکیبری
همچون اسب پاوون ] =[æsb palunپاالن اسرب کره رک ترکیرب غیرفنلری را اسرس مرکرب
غیرفنلی است مقا سه نمود .در ترکیب اسرب پرالون هریچکردام از سرازههرا برگرفتره از فنرل
نیستند .به همین دلیل ،ترکیبی غیرفنلی را اسرس مرکرب غیرفنلری اسرت .درصرورتیکره در
ترکیب بخریبروت هر دو سازه برگرفته از فنلاند و در نتیجه ا ن ک ترکیرب فنلری را رک
اسس مرکب فنلی است.
برای تشخیص واژۀ مرکب از گروه نحوی ،از سه نوع مال آوا ی ،صرفی و نحروی اسرتواده
میشود .برای رعا ت اختصار فقط به مال آوا ی بسنده میکنیس .مطاب مال آوا ی در زبران
مازندرانی ،همانند زبان فارسی هر واژه فقط دارای ک هجای تکیهدار است .اسسها و صروتهرا
هجای آخرشان تکیه دارند .ا ن مسأله در مورد اسسها و صوتهای مرکب نیز صادق است .بره
ا ن مننا که آخر ن هجای کلمرۀ مرکرب تکیرهدار اسرت .برر همرین اسراس گو شروران زبران
مازندرانی در هنیام تلوظ ترکیب اسب پاوون ] = [æsb palunپاالن اسرب تکیرۀ اصرلی را روی
هجای پا انی ترکیب قرار میدهند .بنابرا ن اسب پاوون اسس مرکب است نه ترکیب نحوی.
 –9دستهبندی ترکیب فعلی از نظر معنایی

در (بخش  )8گوتیس که برای دستهبندی ترکیرب برهطرورکلی طبقرهبنردی بیسرتو و اسرکالیز
( )5002را اساس قررار دادها رس .آندرا برا توجره بره روابرط دسرتوری ممکرن برین دو سرازه در

190

سید تقی اندی ،ارسالن گلفام و فردوس آقاگلزاده

زبان فارسی و گویشهای ایرانی /سال ششم ،دورة اول ،بهار و تابستان 0011

ساختارهای نحوی ،ترکیب را به سه دستۀ همپرا یی ،اسرنادیت توصریوی و وابسرتیی تقسریس
میکنند .در ادامه هر ک از سه دستۀ فوق را به توکیک بررسی میکنیس.
 -1- 9ترکیب همپایگی

در ترکیب همپا ییت همپا ه دو سازۀ ترکیب وزن برابر دارند .به عبارت د یر ،مننای ترکیب برا
استوادۀ مساوی از تمامی سازههای بهکاررفته در آن تنیین میشود .بهعنوان مثرال ،در ترکیرب
هرس هنیش ] [herest heništبه مننای نشستبرخاست دو سازۀ ترکیب وزن برابر دارند .به
عبارت دقی تر ،سازهها و عناصر بهکاررفته در ترکیب اهمیت کسرانی دارنرد و بررای فدمیردن
مننای چنین ترکیبها ی ،میتروان برین اجرزای آندرا و افرزود ،هرست وهنیشت  .ترکیرب
بخاربخاس ] [bexar bexasبه مننای بخوروبخوا نیز ک واژۀ مرکب همپا ه است کره در آن
دو سازۀ ترکیب وزن برابر دارند .همچنین ترکیب بموبورد ] [bemu burdبه مننرای آمدوشردت
رفتوآمد (همان )817 :نیز ک واژۀ مرکب همپا ه اسرت ،ز ررا سرازههرای آن ،هرس در سراخت
ترکیب و هس در مننای ترکیب وزن ا سدمی برابر دارند .از نمونههای ادشده میتوان در افرت
که اجزای سازنده ا ن نوع ترکیب از ک مقولۀ نحویانرد .در ترکیربهرای هرست هنیشت ،
بخاربخاس و بموبورد هر دو سازه برگرفته از فنلاند.
دربارۀ کلمات مرکب همپا ه در دو مورد اتواق نظرر وجرود دارد :نخسرت آنکره دو سرازۀ ا رن
ترکیب وزن ا اهمیت برابر دارند و د یر آنکه اجزای سازندۀ آن از ک مقولۀ نحویانرد .برا توجره
به ا ن دو نکته ،ترکیبها ی همچرون بزنبئیتر ] =[bæzenbæɁirبییروببنرد ،بئوبشتنو [bæɁu
] =bešæriگوتوشنود (همان ،)1155 :زدوکوب ] =[zed o kubبزنبکرو  ،بختریبتروت [bæxri
] =bærutخر رردوفروت ،کرره هررر دو سررازۀ آن برگرفترره از فنررلانررد و ترکیرربهررا ی همچررون
دیاتیشهری ] =[diati šæriروستا یشدری ،ورفیوارشی ] ،[værfi varešiبرفیبارانی که هرر دو
سازۀ آن صوتاند و نیز وشنیتشنی ] [væšni tæšniگرسرنییتشرنیی ،کیجاریکتا ]=[kija rika

دخترپسرر ،شومناهار ] =[šum naharشراموناهرار ،ستگبامشتی ] =[sæg bamešiسرگوگربره،
جمهشلوار ] =[jeme šelvarپیراهنوشلوار و داشتینداشتی ] [dašti nedaštiتوانیریوتنیدستی
(همان ،)1028 :که هر دو سازۀ آندا از مقولۀ اسس است ،همیی کلمات مرکب همپا هاند.
 -2- 9ترکیب اسنادی /وصفی

در ترکیب اسنادیت وصوی ،سازۀ غیرهسته ،سازۀ هسته را توصیف میکند .شواهد و نمونههرای
ز ادی از ترکیب اسرنادیت توصریوی در زبران مازنردرانی وجرود دارد کره در تمرام آندرا سرازۀ
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غیرهسته ،سازۀ هسته را توصیف میکند .به عبارت د یر ،الیوهای سراختاری متنروعی وجرود
دارد که از طر آندا ترکیب اسنادیت وصوی ساخته میشود که در ز ر به سه مرورد آن اشراره
میکنیس.
 – 1- 2- 9صف

 +اسم = اسم مرکب

واژههای مرکب حاصل از ا ن الیوی ساختاری عمردتا از نروع ترکیرب اسرنادیت توصریویانرد.
بهعنوان مثال ،در ترکیبهای ترشانار ] =[terš enarانرارترت ،سرد هلی ] =[særd haliآلوچره
ا گوجه سبز د ررس ،سوز گالم ] =[suze gelamبررگ سربز (همران ،)1100:و استپهمجیت
] =[espe mejikمژه سوید ،سازۀ آغاز ن صوت است که سازۀ پا رانی را توصریف مریکنرد .بره
عبارت د یر عنصر پا انی هستۀ ترکیب است که عنصر آغاز ن که سازۀ غیرهسرته اسرت آن را
توصیف میکند .در سرد هلی ،سازۀ هلی هسته است و سازۀ سرد توصیفکنندۀ آن.
 –2-2- 9صف

 +اسم = صف

مرکب

چنانکه میبینیس از ترکیب صوت و اسس در زبان مازندرانی دو نوع واژه مرکب ساخته میشرود،
اسس مرکب و صوت مرکب .اسس مرکب را در باال بررسی نمود س .حال به توضیت صروت مرکرب
میپرداز س .دو ترکیب ،پرتش ] [per tæšبه مننای پرحرارت ا هوسران و استپهچتش [ espe
] češبه مننای چشسدر ده ا بیحیا (همان )35 :صوت مرکربانرد .در تنر رف ترکیرب اسرنادیت
توصیوی گوتیس ترکیبی است که در آن سازۀ غیرهسته ،سازۀ هسته را توصیف میکنرد .مقولرۀ
کلی دو ترکیب فوق صوت است و سازۀ آغاز ن آندا نیز صوت اسرت .روشرن اسرت کره صروت
بودن را از سازۀ اول بهدست آوردهاند .بنابرا ن سازههای آغاز ن دو ترکیب فوق هستۀ نحویاند
که سازههای غیرهستۀ پا انی آندا را توصیف میکنند.
 – 3- 2- 9صف

فاعلی  +اسم = اسم مرکب

در کلمررات مرکررب حاصررل از ا ررن الیرروی سرراختاری ،عنصررر اول سررازۀ غیرهسررته اسررت کرره
توصیفکنندۀ عنصر دوم ،ننی سازۀ هسته است .بهعنوان مثرال ،در ترکیبهرای زنتاگو [zæna
] =guگاو شاخزنت گاوی که حمله میکند و شاخ می زنرد (همران ،)1533 :گیتراچش ]=[gira češ
چشسشور (همان ،)1309 :پجاباکله ] =[paja bakeleباقالی خوتپخرت و خِراگوش ][xera gušt
گوشت حیوان حاللگوشت ،سازههای آغاز ن همیی از مقولرۀ صروتانرد .بره عبرارت دقیر ترر،
صوتهای برگرفته از فنل ا صوت فاعلیاند .صروتهرای فراعلی فروق از طر ر افرزودن پسروند

195

سید تقی اندی ،ارسالن گلفام و فردوس آقاگلزاده

اشتقاقی ( -ا) به ستا

زبان فارسی و گویشهای ایرانی /سال ششم ،دورة اول ،بهار و تابستان 0011

حال فنل ساخته میشوند .بهعنوان مثرال ،زن سرتا حرال فنرل زدن،

گیر ستا حال فنل گرفتن ،پج ستا حال فنل پختن و خر ستا حرال فنرل خروردن اسرت
که با افزودن پسوند اشتقاقی ( -ا) ،صوتهای فراعلی زنا ،گیرا ،پجا و خترا سراخته میشروند .در
زناگو ،عنصر اول که ک صوت فاعلی برگرفته از فنل است سازۀ غیرهسته اسرت کره عنصرر دوم
گو ،ننی هسته ترکیب را توصیف میکند.
 -3- 9ترکیب وابستگی

در ترکیب وابستیی ،چنانکه از عنوان آن برمیآ د ،کی از سازههای ترکیرب وابسرته بره سرازۀ
د یر است .به عبارت د یر ،ارتباط دو سازه در ا ن ترکیب از نوع هسته-مرتمس اسرت ،بره ا رن
مننا که سازۀ غیرهسته ،موضوع سازۀ هسته است .بهعنوان مثرال ،در ترکیرب چتایی دمکتان
] ]čaɁi dæm kanبه مننای دم کنندۀ چای ،سازۀ چا ی موضوع ا متمس هستۀ فنلری دمکتان
است .همچنین در ترکیب تنپاککر ] =[tæn pak kærپا کنندۀ بردنت حولره (همران،)930 :

سازۀ اسمی تن متمس هستۀ فنلی پاککتر اسرت .ترکیربهرا ی همچرون سترزووندار= آدم
خوتسر و زبان ،زنوچهدار= زنوبچهدار ،دهمِنپج = د گ بزرگی که گنجا ش پختن ده مرن
برنج را دارد ،دِسرکوتن= از آالت موسیقی که با دو تکه چو بر هر دو سر آن نواخته میشود،
همیی از انواع ترکیب وابستیی به شمار میآ ند.
چنانکه پیشتر اشاره شد ،ارتباط هسته-متمس از طر فنل مشخص میشرود و فنرل اسرت
که سازۀ د یر ننی متمس را برمیگز ند .کی از موارد ترکیبهای وابسته ،ترکیب فنلی است کره
در ساختمان آن سازۀ غیرفنلی ،متمس سازۀ فنلی است .بره عبرارت د یرر ،ترکیرب فنلری نروعی
ترکیب وابسته است که هستۀ نحوی آن اسس ا صوت ا قید برگرفته از فنرل و عنصرر غیرهسرتۀ
آن موضوع (درونی ا بیرونی) ،غیرموضوع (صوت ا افزوده) ،گروه نحوی ا ک سازۀ مکرر باشد.
 –11دستهبندی ترکیب فعلی

ترکیب فنلی نوعی ترکیب وابسته است که در ساختار آن سرازۀ غیرفنلری مرتمس سرازۀ فنلری
است .به عبارت د یر ،ترکیب فنلی ترکیبی است که هستۀ نحوی آن اسرس را صروت را قیرد
برگرفته از فنل باشد و سازۀ غیرهستۀ آن ،موضوع ،غیرموضوع ،گروه نحوی و سازۀ مکرر باشرد.
بر ا ن اساس ،ترکیبهای فنلی به چدار دسرتۀ ترکیربهرای فنلری موضروعی ،غیرموضروعی،
گروهی و مکرر تقسیس میشوند که در ادامه به توضیت و بررسی هر ک میپرداز س.
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 -1- 11ترکیب فعلی موضوعی

ترکیب فنلی موضوعی ترکیبی است که در آن سازۀ غیرفنلی موضوع درونی را بیرونری سرازۀ
برگرفته از فنل اسرت .برهعنوان مثرال در ترکیرب فنلری هیمتهکتر ] [hime kærبره مننرای
هیزمشکن ،سازۀ غیرفنلی ا غیرهستۀ هیمه موضوع درونی و سازۀ کر صوت برگرفته از فنرل و
هستۀ ترکیب است .همچنین در ترکیب فنلی وردسخون ] [værdæs xunبه مننای خوانندۀ
کمکی (همان ،)5007 :سازۀ غیرهستۀ وردس ،موضوع بیرونی و سازۀ خون  ، +صروت فنلری و
هستۀ ترکیب است .در دو نمونۀ دسپاش ] [dæs pašبه مننای بذری که با دسرت پاشریده را
افشانده میشود (همان ،)1110:و دسچین ] [dæs činبه مننای محصولی کره برا دسرت چیرده
میشود ،سازۀ غیرفنلی ا غیرهستۀ دس ،موضوع بیرونری و دو سرازۀ پتاش  +و چتین +
صوتهای برگرفته از فنل ا هستۀ فنلیاند.
ترکیبهای فنلی موضوعی به دو دستۀ درونمرکز و برونمرکرز تقسریس میشروند .ترکیرب
فنلی موضوعی درونمرکز دارای هستۀ مننا ی است ننی کل ترکیب در شمول مننا ی هسته
(مننا ی) قرار دارد .در ا ن نوع ترکیبها هستۀ مننا ی از اهمیت و رژهای برخروردار اسرت و از
آن میتوان به جای کل ترکیب استواده کرد .بهعنوان مثال ،ترکیب داروریتن ] [dar verinبره
مننای برندۀ درخت ،ک ترکیب فنلی موضوعی درونمرکز است .ننی دارور ن نوعی برنده را
قطعکننده است نه نوعی درخت ،ز را کل ترکیب در شمول مننا ی سازۀ ورین قرار دارد.
ترکیب فنلی موضوعی درونمرکز ا هسته آغاز ن است ا هستهپا انی .ترکیب فروق ننری
دارورین ،ترکیب فنلی موضروعی درونمرکرز هسرتهپا ان اسرت .در نمونرههرا ترکیرب فنلری
موضوعی درونمرکز هستهآغاز مشاهده نشدهاست .ترکیب فنلی موضوعی برونمرکرز ترکیبری
است که فاقد هستۀ مننا ی است ،به ا ن مننا که کل ترکیب در شمول مننرا ی هریچکردام از
سازههای ترکیب قرار ندارد .بهعنوان مثال ترکیب فنلی گودار ] [gu darبه مننای کولیت ا لیراد
(همان ،)1731 :فاقد هستۀ مننا ی است ،ننی نه نوعی گاو است و نره نروعی دارنرده ،بلکره بره
مصداقی خارج از سازههای ترکیب اشاره مینما د .همچنرین ترکیرب چتشوج ] [čes vejبره
مننای چشسدر ده ا بیحیا (همان ،)397 :ترکیب فنلی موضروعی برونمرکرز اسرت ،ز ررا فاقرد
هستۀ مننا ی است .به عبارت د یر ،چشوج نه نوعی چشس است و نه به فردی گوته میشرود
که چشس را از حدقه درمیآورد ،بلکه به مصداقی خارج از عناصر ترکیب اشاره دارد.
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 -2- 11ترکیب فعلی غیرموضوعی

ترکیب فنلی غیرموضوعی ترکیبی است که از طر الحاق ک صوت ا قید به سرازۀ برگرفتره
از فنل ساخته میشود .ا ن ترکیب با توجه به نوع سازهای که به سازۀ برگرفتره از فنرل الحراق
میشود ،به دو دستۀ ترکیب فنلی غیرموضوعی افزودهای و ترکیب فنلی غیرموضروعی وصروی
تقسیس میشود .چنانچه ک قید (مکان ،زمان ،حالت ا مقدار) به سازۀ برگرفته از فنرل الحراق
شود ،ترکیب حاصل از نوع فنلی غیرموضوعی افزودهای و درصورتیکره رک صروت بره سرازۀ
برگرفته از فنل الحاق شود ،ترکیب حاصل از نوع فنلی غیرموضوعی وصوی است.
 -1- 2- 11ترکیب فعلی غیرموضوعی افزودهای

چنانچه ک قید به سازۀ برگرفته از فنل الحاق شود ،ترکیب حاصل از نوع فنلری غیرموضروعی
افزودهای است .در ترکیبهای تازهبزا ] [taze bezaبه مننای بهتازگیزا یده شده (همران،)230 :
چاش دوش ] =[čašt dušدوشیدن گوسوند هنیام نیمروز (همران ،)351 :دیترپج ] [dir pajبره
مننای برنج ا غالتی که پخت آن زمان بیشتری از حد منمول میبرد ،زودخاس ] [zud xasبه
مننای فردی که سرشب میخوابد (همان ،)1537 :و دپات ] [depatبه مننای پاشریدن را تمیرز
کردن بار دوم شالی ا گندم (همان ،)1095 :سازههای آغاز ن ننری تازه ،چاش  ،دیتر ،زود و دِ
= دوم که همیی از مقولۀ قید زماناند به سازههای فنلی بزا= زا یرده ،دوش= دوشریدن ،پتزا=
پخت ،خاس= فردی که عمل خوابیدن را انجام میدهد و پات= پاشیدهشده الحاق شردهانرد .در
سه ترکیب تیلخاس ] [til xasبه مننای پرنده را آبرزیای کره در گرل و براتالق مریخوابرد،
چالخاس ] [čal xasبه مننای پرندهای که در چالههرای روی زمرین مریخوابرد (همران،)352 :
بریمشو ] =[berim šuبچهای که قدری بالغ ا بزرگ شدهاست که میتواند از منزل بیررون رود
(همان ،)572 :سه سازۀ آغاز ن چال ،تیل و بریم ،سازههای غیرفنلی را قیرد مکرانانرد کره بره
سازههای فنلی خاس = فردی که عمل خوابیدن را انجام میدهد و شو = آنکه عمرل رفرتن را
انجام میدهد ،الحاق شدهاند .در ترکیبهای کتمویتن] [kæm vinبره مننرای حسرود (همران:
 ،)1939پرسرو ] [per seroبه مننای پرحر ت وراج (همان ،)189 :پرخاس ] [per xasبره مننرای
فردی که خوابش ز اد است ت پرخوا (همران ،)181 :و خلهدون ] [xælæ dunبه مننرای خیلری
دانا ،سازههای آغاز ن ننی کم ،پِر و خله همیی قید مقدارند که به سازههرای برگوتره از فنرل
وین ،سرو ،خاس و دون افزوده شدهاند.
همچنین در دو ترکیب وسمج ] [læs mejبره مننرای انسران را حیروانی کره آهسرته و آرام
حرکت میکند (همران ،)1381 :و شلمج ] [šel mejبه مننای فرردی کره آهسرته و ُشرل حرکرت
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میکندت کودکی که تازه شروع به راه رفتن کردهاست (همان ،)1191 :سازههای آغاز ن ننری وتس

= آرام و آهسته و شِل = آهسته و شُل ،که قید حالتاند به سازۀ فنلی مج = حرکتکننده ،الحراق
شدهاند.
ترکیب فنلی غیرموضوعی افرزودهای خرود بره دو دسرتۀ درونمرکرز و برونمرکرز تقسریس
میشود .در بیشتر نمونههای ادشده ،سازه پا انی هستۀ مننا ی است .بهعنوان مثرال ،در دِپات
= پاشیدن بار دوم شالی ا گندم ،سازۀ پات که ک صوت مونولی مرخس ا صروت برگرفتره از
فنل است ،هستۀ مننا ی ترکیب است ،و کل ترکیب در شمول مننرا ی ا رن سرازه قررار دارد،
ننی دپات نوعی پاشیدهشده ا پا کردهشده است .همچنرین در دیترپج = د رپخرت ،سرازه
پا انی ،ننی پج = پخت ،هستۀ مننا ی است و دیرپج نوعی پخت اسرت .بنرابرا ن دیترپج در
شمول مننا ی واژۀ پج قرار دارد و پج واژه شامل ترکیب دیرپج اسرت .از ا رنرو ،رک ترکیرب
فنلی غیرموضوعی افزودهای درونمرکز هستهپا ان است .در سا ر ترکیبها ،تتازهبتزا = نروعی
زا یدهشده ،تیلخاس = نوعی خواسنده( )3ت فردی که مریخوابرد ،بتریمشتو = نروعی رونرده،
پرسرو = نوعی گو نده ،خلهدون = نوعی داننده و وسمج = نوعی حرکتکننده اسرت .برر ا رن
اساس ،در همۀ ترکیبهای فوق ،سازۀ پا انی هستۀ مننا ی است .بنابرا ن ،ترکیبهای ادشرده
همیی از نوع فنلی غیرموضوعی افزودهای درونمرکز هستهپا اناند .در دادههای بررسریشرده،
ترکیب فنلی افزودهای درونمرکز هستهآغاز افت نشدهاست.
ترکیب فنلی افزودهای برونمرکز ترکیبی است که هستۀ مننا ی ندارد ،ننی کرل ترکیرب
در شمول مننا ی هیچکدام از سازههای ترکیب قرار ندارد .از برین ترکیبهرای ادشرده ،فقرط
ترکیب کموین به مننای حسود ،ک ترکیب فنلی افزودهای برونمرکز است ،به ا ن دلیرل کره
فاقد هستۀ مننا ی است .به عبارت د یر ،کل ترکیب در شمول مننا ی هریچکردام از سرازههرا
قرار ندارد ،ننی نه به مننای کس است و نه نوعی بیننده ،بلکه بره مودرومی اشراره دارد کره در
خارج از عناصر ترکیب وجود دارد .همچنین ،ترکیرب بنتهبختارد] [bene bæxardبره مننرای
شکستخورده (همان ،)881 :سازۀ بنه= زمین که ک قید مکان است ،به سازۀ برگرفتره از فنرل
بخارد = خورده الحاق شدهاست .از ا نرو ترکیرب فروق رک ترکیرب فنلری افرزودهای اسرت.
ترکیب فوق همچنین ک ترکیب فنلی افزودهای برونمرکرز اسرت ز ررا فاقرد هسرتۀ مننرا ی
است ،ننی کل ترکیب در شمول مننا ی هیچکدام از سازهها قرار ندارد .به عبارت د یرر ،کرل
ترکیب بر فردی ا مودومی داللت میکند که در خارج از عناصر ترکیب قررار دارد .درواقرع بره
مننای فردی است که شکست خوردهاست.
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 -2-2- 11ترکیب فعلی غیرموضوعی وصفی

در ترکیب فنلی غیرموضوعی وصوی ک صروت بره سرازۀ برگرفتره از فنرل الحراق مریشرود.
بهعنوان مثال ،در ترکیبهای القوزگو ] =[laquz guآن که سخنان درشت و نیشدار میگو رد،
هرزهگو ] =[hærze guآن که زبان هرزه داردت دهرنلر  ،کُنتهخترین ] =[kone xærinآن کره
وسا ل کدنه و دست دوم میخرد ،خشخون ] =[xeš xunآن کره خروتآواز را خروتخروان
است (همان ،)391 :سازههای آغاز ن ننی القوز ،هرزه ،کُنه و خش ،همیری صروتانرد کره بره
سازههای برگرفته از فنل گو ،خرین و خون الحاق شدهاند .همچنین در ترکیبهرای وشتنادار

] =[vešna darفردی که طبع گرسنه دارد ا گداصوت اسرت ،ختاشختوار ] =[xaš xarغرذای
خوشمزه ا هر آنچه با لذت خورده میشود ،تناخاس ] [tæna xasآدم تندا و بریرفیر (همران:
 ،)973سه سازۀ اول ننی وشنا= گرسنه ،خاش= خوت و تنا= تندا صوتاند که بره سرازههرای
برگرفته از فنل الحاق شدهاند .در نتیجره همرۀ ترکیربهرای براال ،از نروع فنلری غیرموضروعی
وصویاند .ترکیبهای فنلی غیرموضوعی وصوی نیز همانند سا ر ترکیبهای ساب الذکر بره دو
دستۀ درونمرکز و برونمرکز تقسیس میشوند .چدار نمونه اول همیی دارای هسرتۀ مننرا ی و
در نتیجه درونمرکزند .القوزگو و هرزهگو هر دو نوعی گو ندهاند ،کنتهخترین نروعی خر ردار
است و خشخون نیز نوعی خواننده .بنابرا ن ترکیبهای ادشده همیی ترکیب فنلری وصروی
درونمرکز هستهپا اناند.
در نمونهها ترکیب فنلی وصوی درونمرکز هسته آغاز مشاهده نشدهاست .سه نمونرۀ آخرر،
ننی وشنادار = گدا صوت ،خاشخوار = غذای خوشمزه و تنها خاس = مجرد ا بیرفی  ،هرر
سه فاقد هستۀ مننا یاند و در نتیجه برونمرکزند .وشنادار نوعی دارنرده نیسرت ،بلکره فرردی
است که گداصوت است ،خاشخوار نوعی خورنده نیست ،بلکه غذا ی است که با لرذت خرورده
میشود و تناخاس لزوما به مننای فردی نیست که در حال خوابیدن باشرد .بنرابرا ن هرر سره
ترکیب ،ترکیب فنلی وصوی برونمرکزاند که به مواهیمی خارج از عناصر ترکیب اشاره دارند.
 -3- 11ترکیب فعلی مکرر

ترکیب فنلی مکرر ترکیبی است که در ساختمان آن سازهای تکراری به سازۀ برگرفتره از فنرل
الحاق میشود .به عبارت د یر ،در ا ن ترکیرب دو سرازه کره از نظرر صرورت و مقولرۀ نحروی
کساناند به سازۀ برگرفته از فنل افزوده میشوند و ترکیب فنلی مکرر را برهوجرود مریآورنرد.
بهعنوان مثال ،ترکیبهای دسدسکان ] =[dæs dæs kanشخصی کره در انجرام کارهرا تنلرل
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میورزد ،سرسررِک ] [sær sær rekکسی کره کارهرا را سرسرری مریگیررد و سرطحی انجرام
میدهد (همان ،)1813 :دوهدوهدکشی ] [dele dele dæksiافرادی که نسبتهای خو شاوندیشران
تودرتو است ،سرسرزنون ] =[sær sær zænunسرسر زنران ،فلتونفلتونبئتی [felun felun
] = baɁiفالن فرالن شرده ،نمونرههرا ی از ترکیرب فنلری مکررنرد .سرازههرای تکرارشرده در
ترکیبهای فوق همیی از مقولۀ اسساند که به سازۀ برگرفته از فنل الحاق شدهانرد .در ترکیرب
دسدسکان ،سازۀ دس که از مقوله نحوی اسس است سازۀ مکرر است که به سرازۀ برگرفتره از
فنل کان الحاق شدهاست .در تمام نمونههای باال ،سازۀ پا انی ننی سازۀ فنلری هسرتۀ نحروی
ترکیب است ز ررا کرل ترکیرب مقولرۀ نحروی خرود را از سرازۀ پا رانی در افرت مریکنرد .در
دسدسکان سازۀ آغاز ن ،ننی دس واژۀ مکرر است که از مقولۀ اسرس اسرت ،و سرازۀ پا رانی
ننیکان = کننده ،صوت فنلی ا صوت فراعلی مررخس برگرفتره از فنرل اسرت .بنرابرا ن کرل
ترکیب صوت بودن را از سازۀ پا انی ننی صوت فاعلی مرخس بهدست آوردهاست .ترکیربهرای
فوق اما از نظر مننا ی برونمرکزند ،ز را کل ترکیب در شمول مننا ی هیچکدام از سازهها قررار
ندارد .بهعنوان مثال در ترکیب دسدسکان ،برغس حضور صوت فاعلی مررخس کتان = کننرده،
که قاعدتا با د بر نوعی کنندۀ کار داللت کند ،اساسا برای فردی بهکرار مریرود کره دسرت بره
هیچ کاری نمیزند .در ترکیب خلهدون ،سازۀ دوم ننی دون کره رک صروت فراعلی مررخس
است ،هستۀ مننا ی است ،ننی خلهدون نوعی داننده اسرت .لریکن ترکیرب دسدسکتان،
فاقد هستۀ مننا ی است .به بیان دقی تر ،نه نوعی دست است و نه نوعی کننردۀ کرار بلکره بره
مصداقی خارج از ترکیب اشاره میکند ،ننی به فردی که اساسا دست به کاری نمیزند.
 -4- 11ترکیب فعلی گروهی

ترکیب فنلی گروهی ترکیبی است که در آن ک گروه نحوی (گرروه اسرمی ،گرروه صروتی را
گروه حر اضافهای) به سازۀ برگرفته از فنل الحاق میشرود .از لحرام مننرا ی ،ترکیربهرای
فنلی گروهی به دو دستۀ موضوعی و غیرموضوعی تقسیس میشوند .در ترکیرب فنلری گروهری
موضوعی ،گروه نحوی (گروه اسمی) موضوع سازۀ برگرفتره از فنرل اسرت .برهعنوان مثرال ،در
ترکیبهای زنوچهدار ] =[zæn væče darفرد متأهل ا دارای زن و بچره ،تت زووندار [tek
] =zevun darفردی که خو و سنجیده حر میزند ،ا فرد صر تاللدجه .گودمدمتاس [gu
] =dem demasفردی که به د یران گیر میدهدت کنه را سرمج ،گرروههرای نحروی (اسرمی)
زنوچه = زنوبچه،ت زوون = لب و زبان و گودم = دم گاو ،موضوع سازههای برگرفتره از فنرل
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دار = دارنده و دماس = چسبیده هسرتند .ترکیرب فنلری گروهری موضروعی را دارای هسرته
(درونمرکز) است ا فاقد هسته (برونمرکز) .از سه ترکیب فروق ،ترکیرب زنوچتهدار= دارای
زنوبچه (همان ،)1531 :درونمرکز است ز را کل ترکیب در شمول مننرا ی سرازۀ پا رانی دار =
دارنده قررار دارد .بره عبرارت د یرر ،زنوچتهدار نروعی دارنرده اسرت .امرا دو ترکیرب د یرر
برونمرکزند ،ز را کل ترکیب در شمول مننا ی هیچکدام از سازههای ترکیرب قررار نردارد .بره
عبارت د یر ،هر دو ترکیب به مواهیمی اشاره دارند که در خارج از عناصر ترکیرب وجرود دارد.
ت زوندار ننی فردی که سنجیده سخن میگو د و ا صراحت لدجره دارد و گتودمدمتاس
ننی کنه ا سمج .در ترکیبهای فنلی گروهی غیرموضوعی ،ک گروه صوتی ا گرروه حرر
اضافهای به سازۀ برگرفته از فنل الحاق میشود .برهعنوان مثرال ،در دو ترکیرب دارِ سترخاس
] =[dare sær xasپرندهای که روی شاخههای درخت مریخوابرد و دارِبتنختاس [dare ben
] =xasپرندهای که روی زمین میخوابد ،دو سازۀ آغاز ن دارِ سر = روی درخت و دار بن = ز رر
درخت ،گروههای حر اضافهاند که به سازۀ برگرفته از فنل را صروت فراعلی مررخس ختاس =
خوابنده الحاق شدهاند .بنابرا ن هر دو ترکیب فوق از نوع فنلری گروهری غیرموضروعی (حرر
اضررافهای)انررد .همچنررین در سرره ترکیررب بتتهدردنختتار ] =[be dærd nexarبرره درد نخ رور،
بههمبخارد= بههسخورده و ازحددربورد= ازحدگذشتهت بیرونازحد ،سازههای بهدرد ،بتههتم و
ازحد گروههای حر اضافهاند که به سازۀ برگرفته از فنرل نختار = نخرور ،بختارد = خرورده و
دربورد = دررفته الحاق شردهانرد .هرر سره ترکیرب براال از نروع فنلری گروهری غیرموضروعی
حر اضافهای با هسته ا درونمرکزند .در دادههرای بررسریشرده در زبران مازنردرانی ترکیرب
فنلی گروهی وصوی مشاهده نشدهاست.
 –11دستهبندی ترکیب فعلی از نظر چگونگی ساخ

از نظر چیونیی به هس پیوستن ا کنار هس قرار گرفتن اجزای سازنده ،ترکیبهای فنلری بره دو
دستۀ پا یانی و ناپا یانی تقسیس میشوند .ترکیبهای فنلی پا یانی از سه ( را بیشرتر) پا ره و
ک وند اشتقاقی تشکیل میشوند ،به ا ن صورت که ابتردا دو واژه را دو پا ره برا هرس ترکیرب
میشوند تا واژۀ مرکب ساخته شود .کلمۀ مرکب حاصل در مرحلۀ بند بره واژۀ د یرری الحراق
میشود تا ترکیب جد دی شکل گیرد .بهعنوان مثال ،در ترکیب پا یرانی دسمجیکتان [dæs
] =meji kanبا چدار دست و پا رونده ،ابتدا واژۀ دس = دست با مجی = حرکت کردن ترکیرب
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میشود تا واژۀ مرکب دسمجی = حرکت با چدار دست و پا ساخته شود .آنیاه در مرحلرۀ بنرد
ا ن ترکیب با سازۀ کان = کننده که ک صوت فنلری را صروت فراعلی مررخس اسرت ترکیرب
میشود که در نتیجه ترکیب فنلی دسمجیکان = برا چدرار دسرت و پرا رونرده (همران)1155 :
ساخته مریشرود .همچنرین در ترکیربهرای جتوونمترگبمترد ]=[jevun mærg bæmerd
جوانمرگ شده و ذویلبئیبمرد ] =[zælil bæɁi bæmerdذلیلمرده ،در مرحلرۀ اول از بره هرس
پیوستن جوون و مرگ و ذویل و بئی ،کلمات مرکب جوونمرگ = جروانمرگ و ذویتلبئتی =
ذلیلشده شکل میگیرد و در مرحلۀ بند ترکیبهای حاصل با صروت مونرولی مررخس بمترد=
مرده ترکیب میشوند که در نتیجۀ آن دو ترکیب سه جزئی جوونمرگبمرد = جوانمرگ شده
و ذویلبئیبمرد = ذلیلمرده سراخته مریشرود .در ترکیرب فنلری پا یرانی زنوچتهدار [zæn
] =væčedarدارندۀ زن و بچه ا زن و بچهدار ،ابتدا از ترکیب دو سرازۀ زن و وچه= بچره ،کلمره
مرکب همپا ه زنوچه شکل میگیرد ،و سپس در مرحلۀ بند ترکیب حاصرل برا صروت فراعلی
مرخس دار = دارنده ترکیب میگردد که در نتیجۀ آن ترکیب سره جزئری زنوچتهدار حاصرل

میگردد .ترکیبهای اوروشنکر ] =[Ɂu rušen kærآبزی کوچکی که با حرکرات خرود در آ
گلآلود باعث میشود تا آ روشن و زالل شود .تنپاککر ] =[tæn pak kærپارچه ا حولرهای
که با آن بدن را خشک میکنند ،حولۀ حمام و چاییدمکان ] =[čaɁi dæm kanچا یدمکن ا
کدبانوی منزل ،هر سه از نوع ناپا یرانیانرد .ز ررا در ترکیرب اوروشتنکتر ،سرازۀ دوم ننری
روشنکر = روشنکننده ،که برگرفته از فنل مرکب روشن کردن و ا حاصرل ترکیرب دو سرازۀ
روشن و کر است ،مستقل در زبان مازندرانی بهکار نمیرود .به عبارت د یر ،ترکیب روشنکتر،
بهتندا ی کاربرد ندارد ا اساسا وجود ندارد تا با سازۀ او= آ ترکیب شرود .بنرابرا ن سره سرازۀ
او= آ  ،روشن و کر= کننده ،هسزمان به هس میپیوندند تا ترکیب سه جزئی فوق ساخته شرود.
منادل مازندرانی روشنکننده همان روشنکر است و تاجرا یکره پژوهشریران حاضرر بررسری
کردهاند ،مستقل و در هیچ ترکیب د یری بهکار نرفته است .همچنین سازۀ پاککر در ترکیرب
تنپاککر همانند سازۀ روشنکر در ترکیب اوروشنکر اسرت .در چتاییدمکتان= دمکننردۀ
چا ی ،سازۀ دوم ترکیب ننی دمکان که برگرفته از فنل مرکب دم کرردن اسرت و را حاصرل
ترکیب دو سازۀ دم و کان است ،بهتندا ی برهکار نمریرود ترا برا سرازۀ چتایی ترکیرب شرود.
بنابرا ن ،ترکیب فوق نیز از به هس پیوستن هرسزمران سره سرازه ،چتایی ،دم و کتان تشرکیل
میشود .در تنپاککر نیز سازۀ دوم ترکیب ننی پاککتر کره برگرفتره از فنرل مرکرب پرا
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کردن است ،کاربرد مستقل ندارد تا با سازۀ تن ترکیب شود .از ا نرو ،ا ن ترکیب نیز ماننرد دو
ترکیب فوق ،از به هس پیوستن سه سازه به طور هسزمان شرکل مریگیررد .در نتیجره ،چنانکره
د د س ،هر سه ترکیب از نوع فنلی ناپا یانیاند.
 -12نتیجهگیری

در ا ن پژوهش فرا ند ترکیب بهعنوان کی از شاخههای صر و سازوکارهای واژهسازی کره از
زا ا ی فراوانی در اکثر زبانها و نیز در زبران مازنردرانی برخروردار اسرت بررسری شرد .از نظرر
سازههای ترکیب کلمات مرکب مازندرانی دو دستۀ فنلی و غیرفنلی را شامل میشوند .با توجه
به تأکید مقالۀ حاضر بر بررسی ترکیب فنلی ،واژههای مرکب فنلی از نظر هستۀ نحروی بره دو
دسته با هستۀ نحوی مشخص و نامشخص تقسیس میشروند .ترکیرب فنلری برا هسرتۀ نحروی
مشخص آن است که هستۀ نحوی آن اسس ا صوت ا قید برگرفته از فنل باشد .ترکیرب فنلری
با هستۀ نحوی نامشخص لزوما فاقد هستۀ نحوی نیسرت ،بلکره ترکیبری اسرت کره نمیتروان
تشخیص داد کدام سازۀ ترکیب ،هستۀ نحوی آن است .همچنین با مالحظه چارچو نظرری و
نیز با توجه به روابط دستوری ممکرن برین دو سرازه در سراختارهای نحروی ،ترکیبرات زبران
مازندرانی سه دستۀ همپا یی ،اسنادیت توصیوی و وابستیی را شامل میشروند .ترکیرب فنلری
نوعی ترکیب وابسته است که در ساختار آن سازۀ غیرفنلی متمس سازۀ فنلی اسرت .نیرز نشران
داده شد که ترکیب فنلی آن است که هستۀ نحوی آن اسس ا صوت و ا قید برگرفتره از فنرل
باشد و سازۀ غیرهستۀ آن موضوع ،غیرموضوع ،گروه نحوی و سازۀ مکرر باشد .همچنین نشران
داده شد که در ترکیبهای فنلری هسرتهپا ان درونمرکرز برین هسرتههای مننرا ی ،نحروی و
صرفی هسپوشی وجود دارد ،ننی آن سازهای که هستۀ مننا ی است ،هسزمان هستۀ نحروی و
صرفی نیز است.کلمات مرکب فنلی برونمرکز گرچه فاقد هستۀ مننا یاند ،لیکن هستۀ نحوی
دارند .در کلمات مرکب همپا ه ،از آنجاکه هر دو سازۀ ترکیب از ک مقولۀ نحویاند ،تشرخیص
ا نکه مقولۀ نحوی کل ترکیب را کدام سازه رقس زده مشخص نیسرت .همچنرین ،مننرای کرل
ترکیب ،حاصل جمع منانی اجزای سازنده است .از ا نرو ،ترکیبات همپا ه ،فاقد هستۀ مننرا ی
و نیز هستۀ نحویاند ،اما هستۀ صرفی دارند ،ز را وند صرفی به سازۀ پا انی ترکیب میپیونردد،
در نتیجه سازۀ پا انی هستۀ صرفی ترکیب محسو میگردد.
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پینوش
 .1پسوند اشتقاقی ( -ون)=] [unبا افزوده شدن به صوت ،آن را به قید تبد ل میکند.
 .5در مازندرانی سازۀ بمونسه ،صوت مونولی و سازۀ پجا صوت فاعلی است که هر دو برگرفته از
ستا فنلاند.
 .8در زبان مازندرانی صوت فاعلی خاسنده ( )xasendeبه مننای فردی است که عمل خوابیردن
را انجام میدهد .منادل فرضی آن در فارسی میتواند خوابنده باشد.
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Abstract
As a branch of morphology and a mechanism of word-formation and due
to its high frequency and productivity, compounding has received
considerable attention by many linguists. However, it has not yet been
studied in Mazandarani. In the present study, Mazandarani compounds
taken from Tabari dictionary have been analyzed semantically and in terms
of the relationship between their constituents. Based on Bisetto and
Scalise’s categorization as the theoretical framework of the study,
compounds are classified into three major groups, namely, coordination,
attributive and subordinative. Regarding the relationship between the
constituents, compounds are divided into verbal and non-verbal ones.
Verbal compounds and their classifications are the main focus of the
present study. A verbal compound is a type of subordinative one in whose
construction, the non-verbal constituent is the complement of the verbal
constituent. Semantically verbal compounds are classified into four groups
including argument, non-argument, reduplicative, and phrasal ones. The
evidence shows that there is almost a complete correspondence between
Mazandarani and the classification suggested by Bisetto and Scalise.
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1. Introduction
Contemporary Iranian languages and dialects are the remaining of the ProtoIranian language which was highly related to Proto-Indo-Aryan language.
Their ancestor was Proto-Indo-European language. Iranian languages
constitute the western branch of Indo-Iranian languages group. Proto-IndoIranian language itself is a branch of Proto-Indo-European language (Dabir
Moghaddam, 2014:93-94). Mazandarani is from Indo-European family and
is a branch of Indo-Iranian languages and comes from Iranian languages
group (Bashirnezhad, 2013:11). Morphology plays two basic roles, inflection
and word-formation (Bauer, 1983:34). Word-formation is accomplished
through derivation and compounding. Compounding is one of the productive
processes of word-formation among languages in the world. Due to its
productivity, it has received considerable attention by many Iranian and nonIranian scholars. Among Iranian scholars, we can refer to Kalbasi (1992),
Sameɂei (1996), Tabatabaee (2003), Sadeghi (2004), Khabbaz (2007),
Shaghaghi (2007) and Ghonchepur (2013). Among non-Iranian scholars, we
can mention Williams (1981), Selkirk (1982), Jensen (1990), Katamba
(1993), Faab (1998), Spencer (2000), Haspelmath (2002), Bisetto and
Scalise (2005) and Lieber(2010). However, this productive process has not
yet been studied in Mazandarani. The present research attempts to analyze
Mazandarani compounds taken from Tabari dictionary (Nasri Ashrafi:
2002), semantically and in terms of the relationship between the
constituents.
2. Theoretical framework
In the last decades, numerous studies have been conducted with regard to
compounding process and its different types by distinguished linguists
around the world. For example, Bloomfield (1933), Marchand (1969),
Spencer (1991), Faab (1998), Olsen (2001), Bauer (2001), Haspelmath
(2002), and Boij (2005), have suggested different classifications regarding
compounds. Having discussed the inadequacies of the classifications offered
by others, Bisetto and Scalise (2005) have introduced their own
categorization which they consider as the most complete one. According to
Ghonchehpur (2013), their categorization is the only one which is
universally accepted and valid. In the present research, for the classification
of verbal compounds Bisetto and Scalise (2005), and for the distinction and
determination of syntactic, semantic and morphological heads, the criteria
offered by Liber (2009) have been taken into consideration.
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3. Methodology
The data of the present study are taken from Tabari dictionary (Nasri
Ashrafi 2002) amounting to 8025 compounds. It is worth mentioning that
the present researcher who is a Mazandarani native speaker has collected a
number of compounds not listed in Tabari dictionary. Including a corpus
data approximately amounting to 8300 compounds. To select the sample,
we referred to Kerjecie-Morgan table. Based on it, if the subjects (here
compounds) are below 10000, the sample could be 384. However, in order
to increase the measurement accuracy, we increased the sample to 2000
compounds. In the present study, which is a theoretical one, a descriptive
analytical method has been used for the analysis and interpretation of the
data. Therefore, the sample of compounds have been analyzed in the form
of a table and based on such criteria as syntactic category, semantic
classification of compound types (endocentric, exocentric and coordinate)
the position of head and being verbal or non-verbal.
4. Results & Discussion
As an important process of word-formation and due to its high frequency
and productivity, compounding has received considerable attention by
many linguists. In the present study, Mazandarani compounds taken from
Tabari dictionary have been analyzed semantically and in terms of the
relationship between their constituents. Based on Bisetto and Scalise’s
categorization as the theoretical framework of the study, Mazandarani
compounds are classified into three major groups, namely, coordinate,
attributive and subordinative. Regarding the relationship between the
constituents, they are divided into verbal and non-verbal ones. A verbal
compound is a type of subordinative compound in whose construction;
the non-verbal constituent is the complement of the verbal constituent. In
other words, in the construction of verbal compounds, the constituent
derived from a verb is the syntactic head. However, in non-verbal
compounds the constituents derived from a verb is not the syntactic head.
Verbal compounds in turn are divided into compounds having specific
syntactic head and non-specific syntactic head. Semantically verbal
compounds are classified into four groups including argument, nonargument, reduplicative, and phrasal ones.
5. Conclusions & Suggestions
Verbal compounds and their classifications were the main focus of the
present study. It was shown that in verbal compounds, the syntactic head is
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a noun, an adjective or an adverb derived from a verb. It was also shown
that there was almost a complete correspondence between Mazandarani
and the classification suggested by Bisetto and Scalise. Furthermore, an
important point which received special attention in the present research
was the distribution of semantic, syntactic and morphological heads in a
particular compound. In other words, there is no equal distribution among
them in different compounds. However, there is an overlap among them
just in head last/final endocentric verbal compounds in the sense that the
same constituent simultaneously plays the role of all three heads. In
exocentric verbal compounds, neither constituent functions as the semantic
head. However, they have a syntactic head. In coordinate compounds, it is
not easy to distinguish which constituent determines the syntactic category
of the whole compound since both constituents are of the same category.
In addition, the meaning of the whole compound is the sum of the
meanings of its constituents.
The goal of the present research was to study compounding process
especially verbal compounds and their classifications in Mazandarani.
However, there are some issues like non-verbal compounds, compound
verbs and incorporation in Mazandarani which require further research.
Furthermore, the above mentioned topics as well as verbal compounds can
be studied within the framework of other morphological theories such as
lexeme-based morphology, distributed morphology and cognitive
morphology.
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