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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 Proto-

Iranian 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-Indo-

Iranian 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 non-

Iranian 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, non-

argument, 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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 چکیده
از نظرر مننرا ی و  (،1831، )نصری اشرفی از فرهنگ تبریدر پژوهش حاضر کلمات مرکب مازندرانی برگرفته 

چرارچو   عنوانبه، (5002) بندی بیستو و اسکالیز. برمبنای دستهاستشدهرابطۀ بین عناصر سازنده بررسی 

گیررد. ا رن می اصلی همپرا یی، اسرنادیت توصریوی و وابسرتیی را در برر نظری پژوهش، ترکیب سه دستۀ

ط دستوری ممکن بین دو سازه در ساختارهای نحوی است. از نظر رابطه بین عناصر بر رواببندی مبتنیدسته

مقالرۀ حاضرر عمردتا برر ترکیرب فنلری و  تأکیدشود. سازنده، ترکیب دو دستۀ فنلی و غیرفنلی را شامل می

بندی آن است. ترکیب فنلی نوعی ترکیب وابسته است که در ساختار آن سازۀ غیرفنلری، مرتمس سرازۀ دسته

مکررر  های فنلری از نظرر مننرا ی بره چدرار دسرتۀ موضروعی، غیرموضروعی، گروهری ونلی است. ترکیبف

بندی بیسرتو و دهدکه انطباق نسبتا کراملی برین مازنردرانی و دسرتهشوند. شواهد نشان میبندی میتقسیس

 اسکالیز وجود دارد.
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 مقدمه -1

که با زبان هنردوآر ا ی آغراز ن  اندباستانهای ا رانی امروز بازماندۀ زبان ا رانی ها و گو شزبان

 ،هرای شراخۀ غربریاست. زبانا رانی آغاز ن بودهوهند ،نیای آن دو زبان ند.اداشته قرابت بسیار

از  ایدهنرد. زبران هنردوا رانی آغراز ن خرود شراخهکیل میهای هندوا رانی را تشرگروه زبان

زنردرانی از خرانواده مابنرابرا ن،  .(31-38: 1835 )دبیر مقردم، آ دواروپا ی آغاز ن به شمار میهند

)بشریرنژاد، های ا رانری اسرت های هندوا رانی و از گروه زبانواروپا ی از شاخه زبانهای هندزبان

 )شرکی، شرودسرازی اسرتواده میی هندواروپا ی از ترکیرب بررای واژههازبان ۀ. در هم(1: 1831

سرازی اسرت کره بره دلیرل های صرر  و از سرازوکارهای واژهترکیب  کی از شاخه (.10: 1391

شناسران ا رانری و غیرا رانری . دستورنو سان و زباناستشدهتوجه بدان بودن ربسامدزا ا ی و پُ

پرژوهش بره آندرا اشراره  ۀاند که در بخش پیشینشان دادهتوجه درخور ن فرا ندبسیاری به ا ن 

تا مقولۀ ترکیرب را نیارندگان شد گردد. توجه فراوان به مقولۀ ترکیب در زبان فارسی انییزۀ می

سرازی در زبران مازنردرانی تروجدی زا رای واژه فرا نردا ن  به. کننددر زبان مازندرانی بررسی 

 -. در پرژوهش حاضرر از روت توصریویاستندادهبررسی را  فرا ندو هیچ اثری ا ن  استشدهن

هرای بره ا رن مننرا کره داده ،اسرتشدهها استواده تحلیلی برای بررسی و تجز ه و تحلیل داده

های ارائه شده در بخش چرارچو  نظرری، توصریف و بندیپژوهش، با توجه به تنار ف و دسته

 اند.هشدتجز ه و تحلیل و بررسی 

 کلمات مرکب مازندرانی برگرفته از فرهنگ واژگران تبرری ۀتوجه به پیکرحاضر با  ۀمقالدر 

بررسری  هار رابطره برین سرازههرای مرکرب مازنردرانی را از نظر، ابتدا واژه(1831 ،)نصری اشرفی

برا نحروی  ۀهسرتو از نظر مننرا ی آن را فنلی  اتبندی جامنی از ترکیبدستهسپس  ا س،کرده

عنروان چرارچو  نظرری پرژوهش حاضرر که بره (5002) 1سکالیزبندی بیستو و اتوجه به دسته

های نحوی، مننا ی و صررفی : آ ا بین هستها ن است پژوهشاساسی سؤال ا س. است، ارائه داده

 ای برقرار است؟در کلمات مرکب فنلی زبان مازندرانی رابطه
 
 پژوهش ۀپیشین -2

: 1338 ،5)برائرسرازی تصرر ف و واژه واژه دو نقش اساسی بر عدرده دارد:دستیاه صر   ا ساخت

گیررد. ترکیرب  کری از اشرتقاق و ترکیرب انجرام مری فرا نردسازی نیز از طر ر  دو واژه(. 81

                                                           
1. Bisetto &Scalise 

2. L. Baur 
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بره دلیرل همرین زا را ی،  دارد وست که زا ا ی فراوانری های دنیاسازی در زبانهای واژهفرا ند

 5، سرلکر (1335) 1و لیرامز بره تروانغیرا رانری می شناسراناست. از بین زبانهبدان توجه شد

و بیسرتو  (5010) 9، لیبر(5000) 2اسپنسر (،1333)، فا  (1338) 1کاتامبا(، 1330) 8، جنسن(1335)

 اشاره نمود. (5002)و اسکالیز 

بررسری ترکیب، مودوم هسته و نیرز جا یراه هسرته را  فرا ندای که شناسان غیرا رانیزبان

 (،1335)مثرال لیبرر  عنوانبرهانرد. کرار برردههمختلوی باند، در توصیوات خود اصطالحات دهکر

 سرلکر  شناسران د یرر ماننردو زبران اسرتردهکار بپا ان را بهآغاز و هستهاصطالحات هسته

هسرته اسرتواده هسرته و راسرتهای چر ، از اصطالح(1338) کاتامبا (،1331) ، اسپنسر(1335)

 :ترکیرب را بره دو شراخه( 1331) و اسپنسرر (1338) ، لیبرر(1335) اند. همچنین سلکر نموده

 انرد. خبرازتقسریس کررده 10)ترکیب فنلی( 3و ترکیب ترکیبی 3)ترکیب اولیه( 7ایترکیب ر شه

ای )ترکیب اولیره( در زبران فارسری ترا حردودی بر آن است که اصطالح ترکیب ر شه (1838)

 است.کار بردهه، وی اصطالح ترکیب غیرفنلی را به جای آن بروا ن ازنارساست، 

پا ره کره  کری  از گذاری و تنر ف ترکیب همبودن، نام دار بودن و بدون هستههستهبارۀ در    

شناسان اتواق نظر وجود ندارد. است، بین زبان (5002) بندی بیستو و اسکالیزاقسام اصلی دسته

الح متوازن اسرتواده از اصط همپا هشناسان به جای کلمات مرکب نمونه، برخی از زبان عنوانبه

کردام از عناصرر داند که هریچکلمه مرکب متوازن را ترکیبی می (811: 1331)اند. اسپنسر کرده

ات در جا یاه هسته قرار ندارد و مننای کل ترکیب حاصل جمع منانی اجرزای سرازنده سازنده

ا را بردون ای و برخری د یرر آندررا دوهسرته ا ههمپشناسان کلمات مرکب است. برخی از زبان

عقیرده ( 811: 5002) و بیسرتو و اسرکالیز (899: 5003)مثال، لیبر  عنوانبهکنند. هسته تلقی می

ا ره را پکلمره مرکرب هم( 1333)نرد. همچنرین فرا  مرکزبروندارند که کلمات مرکب همپا ه 

کلمرات مرکرب ( 5001)د. هاسرپلمت دانرهسته میآندا را دارای  ک (5007)ای و بوی هستهدو

                                                           
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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بره جرای کلمرات مرکرب  (5: 5002) 1گیرد. همچنین ولچریرا بدون هسته در نظر می همپا ه

 نما د. استواده می کلمات مرکب عطویو  5دوندواا ه از دو اصطالح همپ

( 5002)بنردی بیسرتو و اسرکالیز ترکیب وصوی که  کی د یر از اقسام اصرلی دسرتهبارۀ در

ترکیرب  (93 – 39: 1391)شرکی  بتا متوراوتی دارنرد:هرای نسرشناسان ا رانی د دگاهاست، زبان
در ا رن ترکیرب میران اجرزای  د:سو نیمداند و توصیوی را  کی از اقسام ترکیب محدودگر می

مرکب هیچ رابطۀ ترکیبی  ا تحلیلی مشخص وجود ندارد، اما  ک جزء بره طر قری  ۀواژ ۀسازند
هرای . مطاب  تنر ف وی، سرازهاوصندوقگ و پرخطر ،نوجوان کند، مانندجزء د یر را محدود می

دو  (18:1833)افراشری  .کننردهرای آغراز ن را محردود مریپا انی سه ترکیب فوق مننای سازه
دانرد و در توضریت ترکیرب ای از ترکیرب وصروی مریرا نمونره قدبلنتدو  پشت سنگترکیب 
ین در شود. همچنرصوت محسو  می سخ در مننی  سنگگو د در ا ن نمونه، می پش سنگ

را بره ترتیرب  دیو، دریا و شیرها ی آغاز ن  ننی ، سازهشیر زنو  دریا دل ،دیوسیرت سه ترکیب
در توضریت الیروی  (90: 1835)کنرد. طباطبرا ی صروت تلقری مری ،بد، بزرگ و شجاعدر منانی 
های مرکرب از ترکیرب دو گو د: برخری اسرسمی گونه + اسس = اسس مرکباسس صوتساختاری 

صرندوق  = گاوصتندوقرود، ماننرد کار مریهل با مننای وصوی بکه اسس اوشوند می اسس ساخته
بررخال   (31: 1833). عاصری کرار برزرگ و مدرس=  کتارشاهو  راه بزرگ و مدس = راهشاه، بزرگ

هرای وابسرته قررار ، ترکیب وصوی را ز رمجموعره ترکیرب(5002)بندی بیستو و اسکالیز دسته
کنندۀ عنصرر ها، عنصر اول صوت و توصیفگو د در ا ن نوع ترکیبیدهد و در توضیت آن ممی

سازۀ خوت  (39:1835) شا ان ذکر است که طباطبا ی .رویخوش و رفتارخوشدوم است، مانند 
 کند.تنیین می خوت ۀکلی ترکیب را ساز بر ا ن باور است که مقولۀ داند چونرا هسته می

س هر ترکیب بره (28:1899) خانلریبه نظر  :استشدهئه ترکیب ارا فرا ندتنار ف مختلوی از 

پیوستن دو  ا چند کلمۀ مستقل است که هر  ک مننرای خاصری دارد و از پیونرد آندرا کلمرۀ 

ای را بیران اگرچه متضمن مننای اجزا نیز هست، مودوم مستقل و ترازه ؛شودای حاصل میتازه

اند. از چند واژ  آزاد ساخته شرده دو  ا کلمات مرکب از گو د:می (82:1871) کند. کلباسیمی

پیوندنرد و  رک واژۀ جد رد س میهر کس دو واژه برهدر ترکیب دست( 550:1839) نظر طباطبا ی

 ۀچنرد واژ گذاشرتن دو  راترکیب با کنرار هرس فرا ند گو د:نیز می (31:1839) سازند. شقاقیمی

دستوری  را دو واژۀ غیربسریط، واژۀ جد رد )آزاد  ا وابسته( و تکواژ آزاد  بسیط  ا تکواژ واژگانی

                                                           
1.Walchli 

2.dvandva 
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ای است که حداقل از دو کلمه سراخته شرده واژۀ مرکب واژه (7:1330) جنسن نظر سازد. ازمی

ی است کره در آن  رک واژۀ قاموسری از دو  را فرا ندترکیب  گو د:می (5:1331)1متیوس باشد.

داند کره ای میمرکب را کلمه ۀکلم نیز (99:1333)شود. فا  چند واژۀ قاموسی د یر مشت  می

کلمرۀ  (115:5005) از دو  ا چند کلمه ساخته شده باشد. طبر  تنر رف کارسرترز مرک کرارتی

 (22:5009)کاتامبرا  است. مطاب  نظرر - ا صورت ترکیبی-مرکب دربرگیرندۀ بیش از  ک ر شه 

ند و  را حرداقل ای است که حداقل شامل دو پا ه باشد که  ا هر دو واژه باشکلمۀ مرکب، کلمه

ترکیب  ک واحد زبانی است که عناصرر و  گو د:می( 35:5008) کر ستال تکواژهای ر شه باشند.

نیز برر ا رن  (5010) کار روند. لیبرهصورت مستقل در جای د یر نیز بهتوانند بهای آن میسازه

 گیرد.باور است که ترکیب از پیوند دو  ا چند ستا   ا ر شه  ا پا ه شکل می

تروان تقسریس به سره دسرته مریدر زبان فارسی ترکیب  ۀدر زمینرا  هاطورکلی، پژوهشهب

انرد، از موراهیس و زبرانۀ عمومی دربرارۀ های سنتی است که فاقد نظر اول پژوهش دستۀ .کرد

برنرد های خود بیشتر از مننا بدره مریبندیگیرند، در دستهشناسی بدره نمیدستاوردهای زبان

، (1872) قر رب و د یرران (.183:1835)طباطبرا ی، دشان از متون کدن ادبری اسرتو غالب شواه

ی فاقرد هرای تحلیلردوم پژوهش ۀاند. دستاز ا ن دسته (1875)و خیامپور ( 1893)ناتل خانلری 

شرود. برا ا رن حرال، الذکر کمتر در آندا مشاهده مریهای فوقیچارچو  نظری است، و نارسا 

، کررد (1871) صررفی مشرخص اسرت. کلباسری ۀاز  رک نظر رردن نکضنف آندا پیروی  ۀنقط

گیرند. در ا ن دسته جای می( 1833)و افراشی ( 1839) ، شقاقی(1838) ، صادقی(1878) زعورانلو

هرای و ژگی داشرتنبرر که عرالوه ای تحلیلی دارای چارچو  نظری استهسوم پژوهش ۀدست

کننرد. صررفی مشرخص پیرروی مری ۀظر های خود از  ک ندوم، در تحلیل ۀهای دستپژوهش

در  (1835) پرورو غنچه( 1839) خباز (،1835) طباطبا ی (،1893) ، مستأجر حقیقی(1391) شکی

 است. دهکرترکیب را بررسی ن فرا ندگنجند. در زبان مازندرانی هیچ پژوهشی ا ن دسته می
 

 چارچوب نظری پژوهش –3

 عنوانبره اسرت.مقولۀ ترکیب و انواع آن انجام شده بارۀهای گذشته مطالنات فراوانی دردر دهه

، برائر (5001) 1اُلسرن (،1333)فرا   (،1331)اسپنسرر  (،1393) 8، مرچند(1388) 5مثال، بلومویلد

                                                           
1. Matthews 

2. Bloomfield 

3. Marchand 

4. Ölsen 
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هرای متوراوتی در زمینرۀ ترکیرب ارائره بندیدسته (5002) 5و بوی (5005) 1، هاسپلمت(5001)

ها و رد آندا با ارائه بندیحث موصل دربارۀ ا ن دستهپس از ب (5002) اند. بیستو و اسکالیزنموده

انرد. در تأ یرد داننرد منرفری کرردهترر مریبندی خود را که از همه کامرلدال ل متندد، دسته

مقولۀ ترکیب بین دو حوزه صرر  و  کهآنجا ازگو د: می( 123: 1835)پور بندی آندا، غنچهدسته

های د یر متوراوت اسرت. بنرابرا ن ترکیرب  رک با زبان نحو قرار دارد، ساختار آن در هر زبانی

هرا منتبرر ای جدانی از آن ارائه کرد که در همۀ زبانبندیتوان طبقهپارامتر زبانی است که نمی

. تندرا یسرتبخرش نرضرا ت اسرتشدهها ی که تاکنون ارائره بندیباشد. به همین دلیل طبقه

بدخشران  -است. همچنین عاصی (5002)و اسکالیز ای که اعتبار جدانی دارد بیستو بندیطبقه

ترر ن یستو و اسکالیز در حال حاضر کامرلبندی پیشندادی بند که دستهبر ا ن باور (33: 1833)

ا یی، اسرنادیت پربندی از کلمات مرکب است. طب  نظر آندا، ترکیب بره سره دسرتۀ همدسته

ه به روابط دسرتوری برین دو سرازه شود. درحقیقت، آندا با توجتوصیوی و وابستیی تقسیس می

، مردل 1کننرد. نمرودار فوق تقسریس بنردی مری ۀدر ساختارهای نحوی، ترکیب را به سه دست

 است.( 5002) پیشندادی بیستو و اسکالیز

 
 

 1 شماره نمودار

های های وابسته  کی از سازهترکیب وزن برابر دارند. در ترکیب، دو سازۀ همپا هدر ترکیب 

متمس اسرت و -ارتباط دو سازه از نوع هسته ته به سازۀ د یر است. به عبارت د یر،ترکیب وابس

د یرر  ننری  ۀشود،  ننی فنل است که سرازمتمس نیز از طر   فنل مشخص می-ارتباط هسته

سته است کره در سراختمان های وابگز ند. ترکیب فنلی نیز  کی از اقسام ترکیبمتمس را برمی

تر، ترکیب فنلی نوعی ترکیرب وابسرته فنلی است. به بیان دقی  ۀسازغیرفنلی، متمس  ۀآن ساز

 آن موضروع ید برگرفته از فنل و عنصر غیرهسرتۀنحوی آن اسس  ا صوت و  ا ق ۀاست که هست

اشرد. آندرا افزوده(، گروه نحوی و  ا  ک سرازۀ مکررر ب )صوت  ا )درونی  ا بیرونی(، غیرموضوع

                                                           
1. Haspelmath 

2. Booij 
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نحروی مشرخص و نامشرخص تقسریس  ۀدارای هسرت ۀهمچنین ترکیرب فنلری را بره دو دسرت

 ۀهسرته سرازا ترکیبی است که در آن، عنصر غیرندا ت ترکیب وصوی از نظر آندکنند. و درمی

منتقد است کره مودروم هسرته در صرر  نیرز ( 5003) کند. همچنین لیبرهسته را توصیف می

مرکب از هرس متمرا ز های را در واژه 8و صرفی 5، مننا ی1مطرح است. وی سه نوع هستۀ نحوی

کنرد. بره عبرارت نحوی ترکیب را تنیین می ۀداند که مقولای میکند. هستۀ نحوی را سازهمی

نحروی خرود را بره کرل ترکیرب منتقرل  ۀتر، هستۀ نحوی ترکیب از طر   تراوت مقولردقی 

 داند کره کلمره مرکرب در شرمول مننرا ی آن قررار دارد.ای میکند. هستۀ مننا ی را سازهمی

اشد، آن ترکیرب های ترکیب نب ننی ترکیب فنلی چنانچه در شمول مننا ی هیچ کدام از سازه

های صرفی آن برا ای است که و ژگیمرکز است. هستۀ صرفی از نظر او سازهفاقد هسته  ا برون

 ازهای نحوی و مننا ی متما ز اسرت. همچنرین های کل ترکیب  کسان است و از هستهو ژگی

دربارۀ ترکیب فنلی و غیرفنلری،  (1835) پورغنچه ۀشدهای ارائهبندینار ف و دستهت کهآنجا ی

در بخرش تحلیرل  روا رن ازهرای زبران مازنردرانی همخروانی و انطبراق بیشرتری دارد، با داده

هرای وی نیرز اسرتناد بندیهای فنلی و غیرفنلی، به تنار ف و دستههای مربوط به ترکیبداده

ها ی را که در ساختمان آندا هستۀ فنلی وجرود دارد و سرازۀ پور ترکیبغنچه . از نظراستشده

ها ی را که فنل  را سرازۀ برگرفتره از برگرفته از فنل هستۀ نحوی است، ترکیب فنلی و ترکیب

ا هستۀ نحروی ترکیرب نیسرت، ترکیرب ود ندارد،  ا ا نکه وجود دارد امفنل در ساختار آندا وج

 نامیس.غیرفنلی می

بنردی بیسرتو و اسرکالیز طورکلی طبقههب ،های فنلیبندی ترکیبا ن مقاله، برای دستهدر 

های نحوی و مننا ی ترکیب فنلی، منیارهای ارائه شده تنیین هسته و برای تشخیص و (5002)

 اند.قرار گرفتهاساس  (5003)در لیبر 
 
 ها و روش تحلیلداده -4

انرد. تنرداد استخراج شرده (1831)نصری اشرفی: تبری های پژوهش حاضر از فرهنگ واژگان داده

از گو شروران  کی از نو سندگان مقاله . استواژه  3052های مرکب استخراج شده، بالغ بر واژه

اسرت کره در فرهنرگ های مرکبی را گرردآوری نمودههای اخیر، واژهسال و در مازندرانی است

                                                           
1. syntactic head 

2. semantic head 

3. morphological head 
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از فنرل مرکرب حردودا غیرها داده ۀها، پیکراژهوا ن اند. با احتسا  واژگان تبری فدرست نشده

 .واژۀ مرکب است 3800بالغ بر 

برای انتخا  نمونره از ا رن تنرداد واژۀ مرکرب و برا توجره بره روت پرژوهش، بره جردول     

مرورد  10ت000، چنانچه حجس جامنه ز ر . مطاب  جدولاستشدهمراجنه  1مورگان –کرجسی

براال برردن دقرت رای حاضرر بر انلریکن پژوهشریر مرورد اسرت. 831باشد، حجس نمونره آن 

واژۀ مرکب را شرامل  5000که مجموعا  ندابرابر افزا ش داده 2ت5ونه را تا گیری، حجس نماندازه

آ رد، برر مبنرای اجرزای شود. ا ن حجس نمونه در قالب  ک جدول که نمونه آن در ز ر مریمی

، همپا رهت مرکرزبرون، مرکرزدرون ی )ساختاری ترکیب، مقولۀ نحوی، نوع ترکیب از نظر مننرا

 ۀمثرال، واژ عنوانبرهانرد. هشردفنلی بودن ترکیب بررسی غیرمتوازن(، جا یاه هسته و فنلی  ا 

دوز است. از نظر عناصرر سراختاری در رد ف اول، به مننای پاالن [palunduj]دوج مرکب پالون

، از مرکرزدروننظر مننا ی  ن صوت مرکب، ازنحوی آ حاصل ترکیب  اسس + صوت است، مقولۀ

 ، و در ندا ت  ک ترکیب فنلی  ا صوت مرکب فنلی است.پا انهستهنظر جا یاه هسته، 

ها اسرتواده و تحلیل دادهتحلیلی برای بررسی و تجز ه  -در پژوهش حاضر از روت توصیوی

هرای پرژوهش برا توجره بره چرارچو  نظرری پرژوهش  ننری به ا ن مننا که داده است،شده

هرای و منیارهای ارائه شده برای تشخیص و تمرا ز هسرته (5002)بندی بیستو و اسکالیز تهدس

 پرورغنچرهۀ و نیز تنرار ف ارائره شرد( 5003)های فنلی لیبر نحوی، مننا ی و صرفی در ترکیب

 اند. هشد( به آندا اشاره شد، توصیف و تجز ه و تحلیل 8که پیشتر در بخش ) (1835)

انتخا  گردد  ها یضرورت داشت که شواهد و نمونه ،هاو بررسی دادهبرای شرح و توصیف 

شده در چارچو  نظری، انطباق و همخوانی داشته باشد. شناسا ی و انتخرا  که با تنار ف ارائه

زمانی نسربتا  فرا ندهای دقی  و کافی البته کاری به غا ت دشوار بود که در  ک شواهد و نمونه

 .طوالنی به انجام رسید

 

 

 

 

 

                                                           
1. kerjesi-Morgan 
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 1 ۀشمار جدول

 

 ترکیب  فرایند -5

هرای جد رد در واژه است، که از طر   آن واژهصر   ا ساخت های حوزۀفرا ندترکیب  کی از 

هرای دنیرا سرازی در زبانهای را ج واژهشود. همچنین ترکیب  کی از شیوههر زبان ساخته می

   دارد.که زا ا ی فراوانی است 

بنردی اسرت کره اعتبرار بندی بیستو و اسکالیز تندا طبقه( اشاره شد که طبقه8در بخش )

 شناسران های سا ر زبرانیبنددربارۀ دستهآن ا ن است که آندا موصل  ۀعلت عمد .جدانی دارد

د آن اشراره و در ا نجرا بررای اختصرار بره سره مرور اسرتشده( به آندا اشراره 8که در بخش )

بندی خود را که از همره های آندا را ذکر نمودند و سپس دستهنارسا یکردند و کنیس، بحث می

، اسپنسرر (5001)دند ألسن کرها ی که آندا ارز ابی بندیدانند ارائه نمودند. از دستهتر میکامل

 . است( 5005) و هاسپلمت( 1331)

ر
دیَ
 ۀواژ ف

 مرکب
 آوانو سی

مننی 

 فارسی

اجزای 

 ساختاری

 ۀمقول

 ترکیب
 نوع ترکیب

جا یاه 

 هسته

فنلی  ا 

 غیرفنلی

 فعلی پایانهسته مرکزدرون صف  مرکب اسم + صف  دوزپاالن Palun duj دوجپالون 1

 فعلیغیر پایانهسته مرکزدرون اسم مرکب اسم + اسم دستۀ خیش ezzaldæsse دسهازال 5

 فنلی --- پا ههس اسس مرکب فنل + فنل وآمدرفت Bemu burd بوردبمو 8

 فنلیغیر ررر مرکزبرون اسس مرکب صوت + اسس پا چشس pak češ چشپا  1

 tas hæmum حمومتاس 2
ظر  آ  

 حمام

 فنلیغیر پا انهسته مرکزدرون اسس مرکب اسس + اسس

 فنلی ررر مرکزبرون صوت مرکب اسس + صوت شدهپاره jert burd بوردجرت 9

 فنلیغیر پا انهسته مرکزدرون اسس مرکب صوت + اسس نوزاد čelik væče وچهچلیک 7

 فعلیغیر پایانهسته مرکزدرون اسم مرکب اسم + اسم برگ درخت dar gelam گالمدار 3

 فعلیغیر پایانهسته رکزمدرون اسم مرکب صف  + اسم بچهپسر rika væče وچهر کا 3

 فعلیغیر ررر پایههم اسم مرکب اسم + اسم بچهوزن zæn væče وچهزن 10
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 5نمودار شماره 

 

 
 

 8نمودار شماره 

 
 

 
 

 1نمودار شماره 
 

رود و نمری کاربرهکه همواره  ک عنوان برای نشان دادن  ک نوع خرا  کنند آندا ذکر می

آورنرد، دانند، و مثالی کره بررای ادعرای خرود مریبندی علمی عادی میالبته ا ن را در هر رده

لریکن  ،(doctor-poet) اسرتدهکربنردی دسرته 1ترکیب ربطی عنوانبهترکیبی است که اُلسن 

                                                           
1. copulative 
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 (poeta-pintor, learner-driver)ی ترکیرب عطوربا نرام  ،هاسپلمت و اسپنسر راهمین ترکیب 

 اند.بندی کردهدسته

ارتبراط کلمات مرکب قابل توجه است ا ن است که  بارۀهمچنین بر ا ن باورند آنچه درآندا 
 string of) در مقابرل (apron string) نمرود ظراهری نردارد. ماننرد ،سازۀ ترکیبدو دستوری 

apron). های مرکرب اساسرا همران اسرت کره در از نظر آندا روابط دستوری بین دو سازۀ واژه

 ساختارهای دستوری وجود دارد،  ننی وابستیی، همبستیی و اسناد.
بر ا ن باور است که مودروم هسرته در ( 5000)و اسپنر  (1335)همانند سلکر   (5003)لیبر 

مقولره اسرت. بره های مرکب با کرل واژۀ مرکرب هرسحوی واژهصر  نیز مطرح است و هستۀ ن
سرازد. از نظرر ای است که مقوله نحوی ترکیب را مشخص مریعبارت د یر، هستۀ نحوی سازه

وت ابه کل ترکیب بر عدده دارد کره بره آن ترررا ها ، هسته وظیوه انتقال مشخصه(1330)لیبر 

ها از هسرته مشخصه  ننی فرستادن مشخصه تر، تراوتشود. به بیان سادهها گوته میمشخصه
داند که کلمره مرکرب در ای میمننا ی ترکیب فنلی را سازه ۀبه کل ترکیب. او همچنین هست

بر ا ن باور است که ترکیرب از پیونرد دو  را ( 5010) شمول مننا ی آن قرار دارد. همچنین لیبر
ای اسرت کره هسرتۀ مننرا ی کلمره گیرد. از نظر او، پا رهچند ستا   ا ر شه  ا پا ه شکل می
ناپذ ری اسرت کره پرس از ن بخش تجز هآخورند و ر شه پیشوندها و پسوندها به آن پیوند می

 ماند.حذ  وندهای اشتقاقی برجای می
 
 ترکیب در زبان مازندرانی -6

گیررد کره برا از پیوند دو  ا چند ستا   ا ر شه و  ا پا ه شرکل مریترکیب در زبان مازندرانی 

ها، تنر وی شناختی زبانهای ردهبا توجه به و ژگی .همخوانی بیشتری دارد (5010)نر ف لیبر ت

مقاله حاضر برر  تأکید کهازآنجاهمچنین  ،متواوت استها زباندر شود که برای ترکیب ارائه می

بندی آن از نظر مننا ی است، الزم است برای سردولت بحرث، بره بررسی ترکیب فنلی و دسته

اشراره  (1835)پرور به نقرل از غنچره 8ف ا ن مقوله در ا نجا اشاره گردد. چنانکه در بخش تنر 

 ،ها ی را که در ساختمان آندا هستۀ فنلی وجرود دارد و سرازۀ برگرفتره از فنرلترکیب، کرد س

ها ی را که فنل  ا سازۀ برگرفته از فنرل در سراختار هستۀ نحوی است، ترکیب فنلی، و ترکیب

 نرامیس.هستۀ نحوی ترکیب نیسرت، ترکیرب غیرفنلری مری، وجود دارداگر ندارد،  ا  ودآندا وج

هرای مرکرب دارای نقرش بندی واژهمودوم هسته در شناسا ی، تشرخیص و دسرته کهازآنجا ی

 یس.کناساسی و مدس است، ضرورت دارد که ا ن مودوم و انواع آن را در ا نجا بررسی 
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 ت مازندرانیهسته و انواع آن در ترکیبا -1 -6

ترکیب  ا کلمرات مرکرب مودروم هسرته  فرا ند کی از مواهیس بنیاد ن در مطالنات مربوط به 

کره در تشرخیص انرواع کلمرات مرکرب و در نتیجره در  دارداهمیت  روا ن ازاست. ا ن مودوم 

ۀ ترکیب و مواهیس مرتبط با آن، دربرار در زمینۀبندی آندا نقش بسزا ی دارد. در مطالنات دسته

آ د که در ادامه مبسروط سخن به میان می هستۀ مننا یسه نوع هستۀ نحوی، هستۀ صرفی و 

 گردد.های تشخیص آندا به همراه شواهد کافی ارائه میشود و منیارها و مال به آن اشاره می
 
 هستۀ نحوی -1-1 -6

ها به کرل خصههسته وظیوۀ انتقال مش (1330)اشاره شد، از نظر لیبر  2طور که در بخش همان
گو نرد. مطراب  اصرل ترراوت نیرز می 1هاترکیب را برعدده دارد کره بره آن ترراوت مشخصره

کنرد. بره عبرارت است که مقولۀ نحوی ترکیب را تنیرین میای هها، هستۀ نحوی سازمشخصه
کنرد. د یر، هستۀ نحوی ترکیب از طر   تراوت، مقولۀ نحوی خود را به کل ترکیب منتقل می

ته از فنل است که با کرل ترکیرب های فنلی، اسس  ا صوت و  ا قید برگرفسته در ترکیبا ن ه
[ = palun duj] دوجپتاوون هرایمثرال، در زبران مازنردرانی، ترکیب عنوانبره مقوله اسرت.هس

 [ =tim šæn] شتنتیم ،خر دار شرالی =[ binj xarin] خرینبینج ،(831)فرهنگ تبری: دوزپاالن
 های، همیری دارای هسرتهتراشندۀ قاش  چوبی=  [kæčetaš] تاشکچه ؛ (781:انهم) بذرافشان

هسرتند. ا رن   + تتاشو   + شتن ،خرین ،+  دوجنحوی صوتی )صوت فاعلی مررخس( 
هرای ر ترکیبد. همچنرین دکنرهای فنلی فوق را تنیین میصوتهای فنلی مقولۀ نحوی سازه
 [tim šæni] شتنی تیم ،(893:همان) عمل تراشیدن  ا درو کردن شالی=  [binj taši] تاشیبینج

 [dæs meji] مجتیدس و خر داری گوجه سبز=  [hæli xærini] خرینیهلی، عمل بذرافشانی
 شتنی ،تراشیدن= تاشی هایهای پا انی  ننی اسسسازه (،1155:همان)، چدار دست و پا رفتن= 
های های نحروی اسرس، هسرتهحرکت کردن  ا جنبیدن = مجی و ندخر =  خرینی، افشاندن= 

مرکب فنلی مذکور هستند. در زبان مازندرانی همانند زبان فارسری، از طر ر  افرزودن پسروند 
 ی-های باال، با افرزودن شنوی. در نمونهشود، مثل حر صوت، اسس ساخته میبه  ی-اشتقاقی 
=  متج و خر دکننرده = خترین ،افشراننده = شتن، تراشنده = تاشلی مرخس های فاعبه صوت

چکتههای اند. در ترکیبساخته شده مجیو  خرینی، شنی، تاشیهای ترتیب اسسه، بجنبنده
که هر دو قید مرکب  بر سر زنان= [sær zænun] سرزنون و زنانکف =  [čække zænun]زنون

                                                           
1. Feature percolation 
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هستۀ نحروی ترکیرب اسرت. شرواهد و  زنان=  [zænun] زنونفنلی هستند، سازۀ پا انی  ننی 
مقولره برا کرل هرس ۀهای فنلری، سرازد که هستۀ نحوی ترکیبدهشده نشان میهای  ادنمونه

آن  هسرتۀ نحروی، کل ترکیب  ک صوت مرکب است و دوزپاالن=  دوجپاوونترکیب است. در 
، کرل عمرل تراشریدن شرالی = تاشیبینجهس سازۀ دوم،  ننی صوت برگرفته از فنل است. در 

 ترکیب اسس است و هستۀ نحوی آن نیز سازه دوم،  ننی اسس برگرفته از فنل است. در ترکیرب

دوم،  ۀکل ترکیب قید اسرت و هسرتۀ نحروی آن نیرز سراز (،331 :همران) ،زنانکف = زنونچکه
  ننی قید برگرفته از فنل است.

صرورت هتواند بر ن وند اشتقاقی میسازۀ دارای وند اشتقاقی است. ا هستۀ نحویهمچنین 
و ، مجیدسو  خرینیهلی، شنیتیم، تاشیبینجها ی هماننرد در ترکیب ی(-)آشکار همچون 

 صرورصرورت هظاهر شود، و  ا ب سرزنونو  زنونچکهدر دو ترکیب  =[un] (ون -)صورت هنیز ب
 مود پیدا کند.ن تاشکچه و شنتیم، خرینبینج، دوجنوپاوها ی همچون در نمونه

 
 هستۀ معنایی -2 -1 -6

به عبارت د یرر،  ای است که ترکیب در شمول مننا ی آن قرار دارد.هستۀ مننا ی ترکیب سازه
ز رشرمول. واژۀ شرامل در  ها واژۀ شرامل اسرت و د یرری واژۀاز دو سازۀ ترکیب،  کی از سازه

 کترکشمثرال،  عنوانبره .داردساختار ترکیب همان هستۀ مننا ی است که اهمیرت بیشرتری 
[kær kæš] =کشرنده  را  = کتش، در شمول مننا ی سرازۀ کشدهای برنج را میفردی که ساقه
نروعی  کترکش ،واژۀ شامل ا ن ترکیب اسرت. بره عبرارت د یرر کشقرار دارد و  حمل کننده

فروشرنده  = [dune ruš] روشدونتهبرنج. همچنین در ترکیب  ۀکننده است نه نوعی ساقحمل
 روشدونتهقرار دارد و  فروشنده = روش، کل ترکیب در شمول مننا ی سازۀ فروتج  ا برنجبرن

 ۀحمرل کننرد = کترکشباال،  ننری  نوعی فروشنده است نه نوعی برنج. بنابرا ن در دو ترکیب
ترر در سراختار ا رن که عناصر مدرس روشو  کش ، دو سازۀ فروشندۀ برنج  = روشدونهو  برنج

شروند. همچنرین در  محسرو  می هستۀ مننا یاند، های شامل ترکیبو واژهها هستند ترکیب
حورکننردۀ [ jær kæn] جَترکن، نروعی تراشرنده، تراشندۀ قاش  چوبی[ kæče taš] تاشکچه

دوزنرده پراالن، نروعی دوزنرده، = [ palun duj] دوجنپاوو، (790:همان) خندق، نوعی حورکننده
[ binj taši] تاشتیبینج (،1573:همران) وت، نوعی فروشنده،[ = زغال فرzeqal ruš] روشزغال

حرکت با چدار دسرت و [ das meji] دس مجی، و شیدن شالی، نوعی تراشیدن  ا درو کردنترا
هرای شرامل ترکیرب  را دلیل ا نکره واژهههای پا انی ب، سازهپا، نوعی حرکت کردن  ا جنبیدن

 آ ند.های فوق به حسا  مینا ی ترکیباند، هستۀ منتر در ساختار ترکیبعناصر مدس
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 هسته صرفی -3 -1 -6

پذ رد. وندهای تصر وی شرمار و ها  ا وندهای تصر وی میای است که نشانههستۀ صرفی سازه

مثال، در زبان مازنردرانی ونرد تصرر وی  عنوانبهشوند. های صرفی محسو  میمقا سه، و ژگی

متصرل  خترین ، بره سرازۀ خر ردار گراو = [gu xærin] خرینگو  در ترکیب (ا -)نشانۀ جمع 

 dembal]دک دمبالشود. همچنین در ترکیب ساخته می خر داران گاو = خریناگو شود و می

dæket]  =شود و متصل می دک به سازۀ  (تِر -)وند تصر وی مقا سه  ،(1195:همان) افتادهعقب

های پا رانی کره ن، در دو ترکیب باال، سازهشود. بنابرا ساخته می ترافتادهعقب = تردک دمبال

های آ نرد. نمونرهشمار مریههای فوق باند، هسته صرفی ترکیبکنندۀ وندهای تصر ویدر افت

، هسرتۀ صررفی روا رن ازشرود. دهد که پسوند تصر وی به کل ترکیب متصل میباال نشان می

ترکیرب  کسران اسرت. بره هرای صررفی کرل های صرفی آن با و ژگیای است که و ژگیسازه

هرای نحروی و دهد و با هستههای صرفی ترکیب را نشان میعبارت د یر، هستۀ صرفی و ژگی

 مننا ی متواوت است.
 
 بندی ترکیب از نظر رابطۀ بین عناصر سازندهدسته –7

ترکیب  ا واژۀ مرکب در زبان مازندرانی از نظرر رابطرۀ برین عناصرر سرازنده آن بره دو دسرتۀ 

 گردد.جداگانه و به اختصار اشاره میبه هر  ک شود، که نلی و غیرفنلی تقسیس میترکیب ف
 
 ترکیب فعلی -1- 7

ها ی را که در ساختمان آندا هستۀ فنلی وجود دارد و سرازۀ برگرفتره تر گوتیس که ترکیبپیش

در  ها ی را که فنل  ا سازۀ برگرفتره از فنرلاز فنل هستۀ نحوی است، ترکیب فنلی، و ترکیب

ا هسرتۀ نحروی ترکیرب نیسرت، ترکیرب غیرفنلری وجرود دارد امرساختار آندا وجود ندارد،  ا 

پررداز س. در مبنای تنر ف فروق مریچند ترکیب در زبان مازندرانی بر نامیس. حال به بررسیمی

، فروتزغالبه مننای  [zeqal ruš] روشزغالو  لیدزنندهبه مننای  [lu zæn] ووزن دو ترکیب

 زنانرد،  ننری های برگرفته از فنرل، سازهفروشنده = روشو  زننده = زن پا انی  ننی دو سازۀ

نیز صوت فراعلی مررخس و برگرفتره از فنرل  روشو  زدنصوت فاعلی مرخس و برگرفته از فنل 

انرد، ز ررا مقولرۀ نحروی است. همچنین دو سازۀ فوق هسرتۀ نحروی ا رن دو ترکیرب فروختن

د. بنابرا ن هر دو ترکیب، ترکیب فنلی  را صروت مرکرب کننیین میا ن دو سازۀ ترا  هاترکیب

 آورند.دست میهاند که صوت بودن را از هستۀ فنلی  ا سازۀ برگرفته از فنل بفنلی
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 ترکیب غیرفعلی -2- 7

 (811: همران) آ  گند ردهبه مننای  [bæmuneseh ou] بَمونسه او ها ی همچوندر مقابل، ترکیب
انرد، هرای غیرفنلریپخت ترکیرببه مننای باقالی زودپز  ا خوت bakkele]pæja [(5)پجا باکله و

، امّرا هسرتۀ نحروی آندرا کار رفترهها صوت برگرفته از فنل بهز را اگرچه در ساختمان ا ن ترکیب
 =بَمونسته  هایاسس است و سازه بَمونسه او  های برگرفته از فنل نیست. مقولۀ کلی ترکیب سازه
اند. بنابرا ن صروت گرفتره شرده از سرتا  فنرل  ننری ترتیب صوت و اسسهنیز ب آ  = اوو  مانده
 دسرتبه اوهستۀ نحوی ترکیب فوق نیست، بلکه اسس بودن را از سرازۀ غیرفنلری  ننری  بَمونسه

 = باکلتهو  پخرتخروت = پجتانیز اسس است و دو سازۀ  پجا باکله. مقولۀ کلی ترکیب استردهآو
هسرتۀ  پجااند. به عبارت د یر، صوت برگرفته از ستا  فنل  ننی وت و اسسنیز به ترتیب ص باقال

. اسرتردهدست آوبه باکله ترکیب نیست و ترکیب فوق اسس بودن را از سازۀ غیرفنلی  ننی نحوی
 اند. بنابرا ن، هر دو ترکیب فوق از نوع غیرفنلی  ا اسس مرکب غیرفنلی

 
 نحویی ترکیب فعلی از نظر هستۀ بنددسته -8

تر اشاره شد، چنانچه در ساختار  ک ترکیب، فنل  ا سازۀ برگرفتره از فنرل گونه که پیشهمان
ترکیب نباشد، چنین ترکیبی ترکیرب فنلری  هستۀ نحویوجود داشته باشد، اما آن سازه فنلی 

ترکیبی غیرفنلی است. بنابرا ن صر  وجود سازۀ فنلری در سراختار  رک و  شودمحسو  نمی
تر، چنانچه در سراختمان  رک مننای فنلی بودن آن ترکیب نیست. به عبارت دقی ترکیب، به 

سازۀ فنلی نقش هستۀ نحوی را ا وا کند، به چنرین  ترکیب سازۀ فنلی وجود داشته باشد و آن
در زبران  یمرکرب فنلر یهراواژه ای  رفنلر یهرابیرترکشود. ترکیبی، ترکیب فنلی گوته می

 سیتقسر 5و نامشرخص 1مشخص ینحو ۀهستی دارا ۀبه دو دست ی همانند زبان فارسیمازندران
 یراندر زبران مازنرد ینحرو ۀبردون هسرت یفنل بیها، ترکبا توجه به شواهد و نمونه شوند.می

 ینحرو ۀهست ای  فنل ینحو ۀداشتن هست ،یفنل بیوجود ترک ط از شرا یک  را وجود ندارد، ز
 برگرفته از فنل است.

 هستۀ نحوی مشخصترکیب فعلی دارای  -1- 8

های فنلی دارای هستۀ نحوی مشخص آندا ی هستند کره هسرتۀ نحروی آندرا اسرس  را ترکیب

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، 

بره  [ši dar] دارشیمثال، در ترکیرب  عنوانبهب فنلی دارای هستۀ نحوی مشخص است. ترکی

اسس اسرت و  شوهر = شی ننی  اولسازۀ ، (1139 :همان) شوهردارت خانمی که شوهر داردمننای 

م صروت ترر، سرازۀ دوصوت برگرفته از فنل است. به عبارت دقی  دارنده = دارسازۀ دوم  ننی 

. اسرتشده( حرذ  ende-نرده ) سرازِه در ساختمان آن تکواژ صوت فاعلیفاعلی مرخس است ک

ترکیب  ک صوت مرکرب اسرت و سرازۀ است، ز را کل  دارشیا ن سازه هستۀ نحوی ترکیب 

م نیز صوت فاعلی مرخس برگرفته از فنل است. بنابرا ن، ا ن ترکیب صروت برودن را از سرازۀ دو

هسرتۀ نحروی مشرخص  برافوق  ک ترکیب فنلری  . در نتیجه، ترکیباستردهآو دستبهدوم 

اسرت.  پا انهسرتههسرتۀ نحروی مشرخص  را  برا ا  ک صوت مرکب فنلی  پا انهسته ننی 

، از دو سرازۀ کنردن  را چیردن پرتقرالبه مننای  [petqal čini] چینیپتقالهمچنین ترکیب 

لرۀ نحروی . جالب است که هرر دو سرازۀ ترکیرب فروق از مقواستشدهساخته  چینیو  پتقال

اسرس  ،ا ن است کره ا رن ترکیرب اند و کل ترکیب نیز  ک اسس مرکب فنلی است. پرسشاسس

سازۀ برگرفته از فنرل  چینی؟ سازۀ پا انی ترکیب  ننی استردهبودن را از کدام سازه در افت ک

سراز ، به عالوۀ پسوند اشرتقاقی اسرسچیننده =چیناست که خود از ترکیب صوت فاعلی مرخس 

سرازۀ  ،چینیپتقالترکیرب . بنابرا ن، از دو سازۀ استشدهساخته  چینی =ی+  چین ی  ننی–

که دارندۀ پسوند اشتقاقی است، هستۀ نحوی ا ن ترکیب است و کل ترکیب اسس برودن  چینی

 هسرتۀ نحروی برا. در نتیجه، ترکیب فوق  ک ترکیرب فنلری استردهآو دستبهرا از ا ن سازه 

توانرد بره دو ا ن وند می دارد.وند اشتقاقی  ههستۀ نحوی ساز ت.اس پا انهسته ننی  ،مشخص

نمرود پیردا کنرد.  +  داردر سازۀ  صور ا به صورت  ،چینیدر سازۀ  ی-صورت آشکار همانند 

 ک صروت  دارشیمقوله با کل ترکیب است. ترکیب هس ههستۀ نحوی سازدر ا نکه  نکتۀ د یر

ی آن هس سازۀ پا انی ترکیب است که  ک صوت فراعلی مررخس مرکب فنلی است و هستۀ نحو

پا رانی  آن نیرز سرازۀ هسرتۀ نحروی ک اسس مرکب فنلری اسرت و  چینیپتقالاست. ترکیب 

 ترکیب است که از مقوله اسس است. 

 ترکیب فعلی دارای هستۀ نحوی نامشخص -2- 8

ها ی که در آندا نتوان تشخیص داد کدام سازه مقولۀ نحوی ترکیرب فنلری را تنیرین به ترکیب

شرود. تنر رف فروق بیرانیر ا رن نامشخص گوته مری هستۀ نحوی باهای فنلی کند، ترکیبمی

 رک از دو سرازۀ کره کردامتشرخیص ا ناما ، دارندها هستۀ نحوی واقنیت است که ا ن ترکیب
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-بشتتندی مثررال، در ترکیررب فنلرری عنوانبرره .اسررتاسررت، دشرروار  هسررتۀ نحررویترکیررب 

هرای برگرفتره از هرر دو جرزء ترکیرب سرازه پاشریدهر ختهبه مننای  [bæšendi bepat]بپات

 ر خرتنترتیب از دو فنرل هاند که بتر، هر دو سازه صوت مونولی مرخساند. به عبارت دقی فنل

اما مشخص نیسرت کره صروت ، اند. ترکیب  ک صوت مرکب فنلی استگرفته شده پاشیدنو 

هسرتۀ نحروی  برا،  ک صوت مرکرب فنلری روا ن از. استردهآو دستبهبودن را از کدام سازه 

، هرر خر ردوفروتبه مننای  [bæxri bærut]بروتبخرینامشخص است. همچنین در ترکیب 

برگرفتره از فنرل  بختریاند. سازۀ آغاز ن ا رن ترکیرب  ننری دو سازۀ ترکیب برگرفته از فنل

است. کل ترکیب  ک اسرس مرکرب فنلری  فروختنبرگرفته از فنل  بروتو سازۀ پا انی  خر دن

اسرت. بنرابرا ن  رک اسرس دن را از کدام سازه در افرت نمرودهاست که مشخص نیست اسس بو

ترر ا رن مطلرب کره چررا مرکب فنلی دارای هستۀ نحوی نامشخص است. برای تبیرین دقیر 

تروان آن را برا ترکیبری  ا اسس مرکرب فنلری اسرت مری  ک ترکیب فنلی بروتبخریترکیب 

کره  رک ترکیرب غیرفنلری  را اسرس مرکرب  پاالن اسرب= [æsb palun] اسب پاوونهمچون 

هرا برگرفتره از فنرل کردام از سرازهغیرفنلی است مقا سه نمود. در ترکیب اسرب پرالون هریچ

کره در صرورتی. درنلی  را اسرس مرکرب غیرفنلری اسرتنیستند. به همین دلیل، ترکیبی غیرف

اند و در نتیجه ا ن  ک ترکیرب فنلری  را  رک هر دو سازه برگرفته از فنل بروتبخریترکیب 

 اسس مرکب فنلی است. 

مرکب از گروه نحوی، از سه نوع مال  آوا ی، صرفی و نحروی اسرتواده  ۀبرای تشخیص واژ    

مطاب  مال  آوا ی در زبران  کنیس.شود. برای رعا ت اختصار فقط به مال  آوا ی بسنده میمی

هرا ها و صروتاسس .دار استمازندرانی، همانند زبان فارسی هر واژه فقط دارای  ک هجای تکیه

های مرکب نیز صادق است. بره ها و  صوتله در مورد اسسأ. ا ن مسنددار هجای آخرشان تکیه

 شروران زبران دار اسرت. برر همرین اسراس گومرکرب تکیره ۀا ن مننا که آخر ن هجای کلمر

اصرلی را روی  ۀتکیر پاالن اسرب=  [æsb palun]ن اسب پاوومازندرانی در هنیام تلوظ ترکیب 

 اسس مرکب است نه ترکیب نحوی. اسب پاووندهند. بنابرا ن هجای پا انی ترکیب قرار می

 ی ترکیب فعلی از نظر معناییبنددسته –9

بنردی بیسرتو و اسرکالیز رکلی طبقرهطروهبندی ترکیرب بر( گوتیس که برای دسته8در )بخش 

. آندرا برا توجره بره روابرط دسرتوری ممکرن برین دو سرازه در ا رسدادهقررار را اساس  (5002)
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ا یی، اسرنادیت توصریوی و وابسرتیی تقسریس پرساختارهای نحوی، ترکیب را به سه دستۀ هم

 یس.کنکنند. در ادامه هر  ک از سه دستۀ فوق را به توکیک بررسی میمی
 
 پایگیترکیب هم -1- 9

دو سازۀ ترکیب وزن برابر دارند. به عبارت د یر، مننای ترکیب برا  ا ههمپدر ترکیب همپا ییت 
مثرال، در ترکیرب  عنوانبهشود. کاررفته در آن تنیین میهای بهمساوی از تمامی سازه ۀاستواد
برابر دارند. به  دو سازۀ ترکیب وزن برخاستنشستبه مننای  [herest heništ] هنیش هرس 

رفته در ترکیب اهمیت  کسرانی دارنرد و بررای فدمیردن کاربهو عناصر  هاتر، سازهعبارت دقی 

ترکیرب  .هنیشت وهرست افرزود،  وتروان برین اجرزای آندرا ها ی، میمننای چنین ترکیب
کره در آن  است همپا هنیز  ک واژۀ مرکب  بخوروبخوا به مننای  [bexar bexas] بخاربخاس

شردت آمدوبه مننرای  [bemu burd] بموبورد. همچنین ترکیب ب وزن برابر دارندو سازۀ ترکید
هرای آن، هرس در سراخت اسرت، ز ررا سرازه همپا هنیز  ک واژۀ مرکب   (817 :همان) وآمدرفت

توان در افرت های  ادشده میترکیب و هس در مننای ترکیب وزن  ا سدمی برابر دارند. از نمونه

 ،هنیشت هرست  هرایانرد. در ترکیربازنده ا ن نوع ترکیب از  ک مقولۀ نحویکه اجزای س
 اند.هر دو سازه برگرفته از فنل بموبوردو  بخاربخاس

نخسرت آنکره دو سرازۀ ا رن  :در دو مورد اتواق نظرر وجرود دارد همپا هکلمات مرکب  بارۀدر
توجره انرد. برا ز  ک مقولۀ نحویآن ا ۀترکیب وزن  ا اهمیت برابر دارند و د یر آنکه اجزای سازند

 bæɁu] بئوبشتنو ،بییروببنرد= [bæzenbæɁir] بئیتربزن ها ی همچرونبه ا ن دو نکته، ترکیب

bešæri] =زدوکوب، (1155 :همان) وشنودگوت [zed o kub] =بتروتبختری، بکرو بزن [bæxri 

bærut] =ی همچررون هررا انررد و ترکیرربآن برگرفترره از فنررل ۀ، کرره هررر دو سررازوفروتخر ررد
بارانی که هرر دو برفی ،[værfi vareši] وارشیورفی، شدریروستا ی= [diati šæri] شهریدیاتی

= [kija rika] کیجاریکتا ،تشرنییگرسرنیی [væšni tæšni] تشنیوشنیاند و نیز آن صوت ۀساز

، وگربرهسرگ= [sæg bameši]ی بامشتستگ، وناهرارشرام= [šum nahar] ناهارشوم، دخترپسرر
 وتنیدستیتوانیری  [dašti nedašti]نداشتیداشتیو  وشلوارپیراهن=  [jeme šelvar]شلوارهجم

 اند.همپا هاسس است، همیی کلمات مرکب  ۀآندا از مقول ۀکه هر دو ساز ،(1028 :همان)
 
 ترکیب اسنادی/ وصفی -2- 9

هرای اهد و نمونهکند. شوهسته را توصیف می ۀدر ترکیب اسنادیت وصوی، سازۀ غیرهسته، ساز

در تمرام آندرا سرازۀ  ز ادی از ترکیب اسرنادیت توصریوی در زبران مازنردرانی وجرود دارد کره
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کند. به عبارت د یر، الیوهای سراختاری متنروعی وجرود هسته را توصیف می غیرهسته، سازۀ

 شود که در ز ر به سه مرورد آن اشرارهدارد که از طر   آندا ترکیب اسنادیت وصوی ساخته می

 .کنیسمی
 
 صف  + اسم = اسم مرکب – 1- 2- 9

 انرد.های مرکب حاصل از ا ن الیوی ساختاری عمردتا از نروع ترکیرب اسرنادیت توصریویواژه

 آلوچره =[særd hali] هلی سرد ،انرارترت =[terš enar] انارترشهای مثال، در ترکیب عنوانبه

 مجیت استپهو   (،1100:همران) بررگ سربز =[suze gelam] سوز گالم، گوجه سبز د ررس ا 

[espe mejik] =کنرد. بره ، سازۀ آغاز ن صوت است که سازۀ پا رانی را توصریف مریمژه سوید

آن را عبارت د یر عنصر پا انی هستۀ ترکیب است که عنصر آغاز ن که سازۀ غیرهسرته اسرت 

 کنندۀ آن.توصیف سرد ۀهسته است و ساز هلی ۀ، سازسرد هلید. در کنتوصیف می
 
 صف  + اسم = صف  مرکب  –2-2- 9

شرود، بینیس از ترکیب صوت و اسس در زبان مازندرانی دو نوع واژه مرکب ساخته میچنانکه می

اسس مرکب و صوت مرکب. اسس مرکب را در باال بررسی نمود س. حال به توضیت صروت مرکرب 

 espe ]چتشاستپه و هوسران  ا حرارتپربه مننای  [per tæš] پرتشپرداز س. دو ترکیب، می

češ]  انرد. در تنر رف ترکیرب اسرنادیت صوت مرکرب (35 :همان) حیابی  ادر دهچشسبه مننای

کنرد. مقولرۀ توصیوی گوتیس ترکیبی است که در آن سازۀ غیرهسته، سازۀ هسته را توصیف می

کلی دو ترکیب فوق صوت است و سازۀ آغاز ن آندا نیز صوت اسرت. روشرن اسرت کره صروت 

اند هستۀ نحویهای آغاز ن دو ترکیب فوق اند. بنابرا ن سازهآورده دستبها از سازۀ اول بودن ر

 ند.کنآندا را توصیف میهای غیرهستۀ پا انی که سازه
 
 صف  فاعلی + اسم = اسم مرکب – 3- 2- 9

هسررته اسررت کرره غیر ۀدر کلمررات مرکررب حاصررل از ا ررن الیرروی سرراختاری، عنصررر اول سرراز

 zæna] زنتاگو هرایمثرال، در ترکیب عنوانبه ننی سازۀ هسته است.  ،صر دومکنندۀ عنتوصیف

gu] =چشگیترا ،(1533 :همران) کند و شاخ می زنردگاوی که حمله میت زنگاو شاخ [gira češ] =

   [xera gušt]خِراگوش و  پخرتباقالی خوت= [paja bakele] پجاباکله (،1309 :همان)شور چشس
ترر، انرد. بره عبرارت دقیر های آغاز ن همیی از مقولرۀ صروت، سازهگوشتگوشت حیوان حالل

هرای فراعلی فروق از طر ر  افرزودن پسروند اند. صروتهای برگرفته از فنل  ا صوت فاعلیصوت
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، زدنسرتا  حرال فنرل  زنمثرال،  عنوانبهشوند. به ستا  حال فنل ساخته می ا( -) اشتقاقی

اسرت  خروردنستا  حرال فنرل  خرو  پختنفنل ستا  حال  پج، گرفتنستا  حال فنل  گیر

شروند. در سراخته می ختراو  پجا، گیرا، زناهای فراعلی صوت (،ا -)که با افزودن پسوند اشتقاقی 

 ، عنصر اول که  ک صوت فاعلی برگرفته از فنل است سازۀ غیرهسته اسرت کره عنصرر دومزناگو

 کند. ننی هسته ترکیب را توصیف می ،گو
 
 بستگیترکیب وا -3- 9

های ترکیرب وابسرته بره سرازۀ آ د،  کی از سازهدر ترکیب وابستیی، چنانکه از عنوان آن برمی

مرتمس اسرت، بره ا رن -، ارتباط دو سازه در ا ن ترکیب از نوع هستهد یرد یر است. به عبارت 

 کتانچتایی دممثرال، در ترکیرب  عنوانبهمننا که سازۀ غیرهسته، موضوع سازۀ هسته است. 
čaɁi dæm kan]]  کتاندم، سازۀ چا ی موضوع  ا متمس هستۀ فنلری دم کنندۀ چایبه مننای 

 ،(930 :همران)پا  کنندۀ بردنت حولره =   [tæn pak kær]کرپاکتناست. همچنین در ترکیب 

آدم  =دارسترزوون هرا ی همچروناسرت. ترکیرب کترپاکفنلی  ۀمتمس هست تنسازۀ اسمی 

که گنجا ش پختن ده مرن زرگی د گ ب= پج مِنده ،داروبچهزن =داروچهزن ،سر و زبانخوت

شود، از آالت موسیقی که با دو تکه چو  بر هر دو سر آن نواخته می =سرکوتندِ ،برنج را دارد
 آ ند.  همیی از انواع ترکیب وابستیی به شمار می

ل اسرت شرود و فنرمتمس از طر   فنل مشخص می-تر اشاره شد، ارتباط هستهچنانکه پیش

های وابسته، ترکیب فنلی است کره گز ند.  کی از موارد ترکیبکه سازۀ د یر  ننی متمس را برمی

فنلی است. بره عبرارت د یرر، ترکیرب فنلری نروعی  ۀدر ساختمان آن سازۀ غیرفنلی، متمس ساز

ترکیب وابسته است که هستۀ نحوی آن اسس  ا صوت  ا قید برگرفته از فنرل و عنصرر غیرهسرتۀ 

 ک سازۀ مکرر باشد.موضوع )درونی  ا بیرونی(، غیرموضوع )صوت  ا افزوده(، گروه نحوی  ا  آن 
 
 بندی ترکیب فعلیدسته –11

ترکیب فنلی نوعی ترکیب وابسته است که در ساختار آن سرازۀ غیرفنلری مرتمس سرازۀ فنلری 

ا قیرد  ر است که هستۀ نحوی آن اسرس  را صروتاست. به عبارت د یر، ترکیب فنلی ترکیبی 

آن، موضوع، غیرموضوع، گروه نحوی و سازۀ مکرر باشرد.  ۀبرگرفته از فنل باشد و سازۀ غیرهست

هرای فنلری موضروعی، غیرموضروعی، های فنلی به چدار دسرتۀ ترکیرببر ا ن اساس، ترکیب

 پرداز س.شوند که در ادامه به توضیت و بررسی هر  ک میگروهی و مکرر تقسیس می
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 موضوعی ترکیب فعلی -1- 11

ترکیب فنلی موضوعی ترکیبی است که در آن سازۀ غیرفنلی موضوع درونی  را بیرونری سرازۀ 

بره مننرای  [hime kær] کترهیمتهمثرال در ترکیرب فنلری  عنوانبرهبرگرفته از فنل اسرت. 

صوت برگرفته از فنرل و  کرموضوع درونی و سازۀ  هیمه، سازۀ غیرفنلی  ا غیرهستۀ شکنهیزم

خوانندۀ به مننای  [værdæs xun]  خونوردسست. همچنین در ترکیب فنلی هستۀ ترکیب ا
، صروت فنلری و +  خون، موضوع بیرونی و سازۀ وردسسازۀ غیرهستۀ  ،(5007همان: ) کمکی

بذری که با دسرت پاشریده  را به مننای  [dæs paš] پاشدسهستۀ ترکیب است. در دو نمونۀ 
محصولی کره برا دسرت چیرده به مننای  [dæs čin] چیندسو  ،(1110همان:) شودافشانده می

 +  چتینو  +  پتاش موضوع بیرونری و دو سرازۀ ،دس، سازۀ غیرفنلی  ا غیرهستۀ شودمی

 اند.های برگرفته از فنل  ا هستۀ فنلیصوت

شروند. ترکیرب یس میتقسر مرکرزبرونو  مرکزدرونهای فنلی موضوعی به دو دستۀ ترکیب

دارای هستۀ مننا ی است  ننی کل ترکیب در شمول مننا ی هسته  مرکزدرونفنلی موضوعی 

ای برخروردار اسرت و از از اهمیت و رژه هستۀ مننا یها )مننا ی( قرار دارد. در ا ن نوع ترکیب

بره  [dar verin] داروریتنمثال، ترکیب  عنوانبهتوان به جای کل ترکیب استواده کرد. آن می

نده  را ور ن نوعی براست.  ننی دار مرکزدرون ک ترکیب فنلی موضوعی  ،درخت ۀندمننای بر
 قرار دارد. وریناست نه نوعی درخت، ز را کل ترکیب در شمول مننا ی سازۀ کننده قطع

ی. ترکیب فروق  ننری پا انهسته ا هسته آغاز ن است  ا  مرکزدرونترکیب فنلی موضوعی 

هرا ترکیرب فنلری اسرت. در نمونره پا انهسرته مرکرزدرونترکیب فنلی موضروعی  ،دارورین

ترکیبری  مرکرزبرون. ترکیب فنلی موضوعی استشدهآغاز مشاهده نهسته مرکزدرونموضوعی 

کردام از است که فاقد هستۀ مننا ی است، به ا ن مننا که کل ترکیب در شمول مننرا ی هریچ

 کولیت ا لیرادبه مننای  [gu dar] گودارمثال ترکیب فنلی  عنوانبههای ترکیب قرار ندارد. سازه
، بلکره بره دارنردهاست و نره نروعی  گاوفاقد هستۀ مننا ی است،  ننی نه نوعی ، (1731 همان:)

بره  [čes vej]وج چتشنما د. همچنرین ترکیرب های ترکیب اشاره میمصداقی خارج از سازه

اسرت، ز ررا فاقرد  مرکرزبرونترکیب فنلی موضروعی  ،(397 همان:) حیابی ا  در دهچشسمننای 

 شروداست و نه به فردی گوته می چشسنه نوعی  وجچشاست. به عبارت د یر،  هستۀ مننا ی

 آورد، بلکه به مصداقی خارج از عناصر ترکیب اشاره دارد.میکه چشس را از حدقه در
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 ترکیب فعلی غیرموضوعی -2- 11

بی است که از طر   الحاق  ک صوت  ا قید به سرازۀ برگرفتره ترکیب فنلی غیرموضوعی ترکی
ای که به سازۀ برگرفتره از فنرل الحراق شود. ا ن ترکیب با توجه به نوع سازهاز فنل ساخته می

ای و ترکیب فنلی غیرموضروعی وصروی شود، به دو دستۀ ترکیب فنلی غیرموضوعی افزودهمی
ن، حالت  ا مقدار( به سازۀ برگرفته از فنرل الحراق شود. چنانچه  ک قید )مکان، زماتقسیس می

کره  رک صروت بره سرازۀ صورتیای و درشود، ترکیب حاصل از نوع فنلی غیرموضوعی افزوده
 برگرفته از فنل الحاق شود، ترکیب حاصل از نوع فنلی غیرموضوعی وصوی است. 

 
 ایترکیب فعلی غیرموضوعی افزوده -1- 2- 11

برگرفته از فنل الحاق شود، ترکیب حاصل از نوع فنلری غیرموضروعی  چنانچه  ک قید به سازۀ
، (230 همران:) زا یده شدهتازگیبه به مننای  [taze beza]بزاتازههای ای است. در ترکیبافزوده
بره  [dir paj] دیترپج ،(351 همران:) هنیام نیمروزدوشیدن گوسوند = [čašt duš] دوشچاش 
به  [zud xas] زودخاس، بردت آن زمان بیشتری از حد منمول میغالتی که پخ ا  برنجمننای 
تمیرز  را  پاشریدنبه مننای  [depat] دپاتو  (،1537 همان:) خوابدفردی که سرشب میمننای 

 دِ وچاش ، دیتر، زود تازه، های آغاز ن  ننری سازه، (1095 همان:) کردن بار دوم شالی  ا گندم

 =پتزا= دوشریدن، دوش، زا یرده= بزاهای فنلی اند به سازهکه همیی از مقولۀ قید زمان دوم= 
انرد. در الحاق شرده شدهپاشیده= پات دهد و= فردی که عمل خوابیدن را انجام میخاس، پخت

 ،خوابردای کره در گرل و براتالق مریپرنده  را آبرزی به مننای [til xas] خاستیلسه ترکیب 
 ،(352 همران:) خوابردهرای روی زمرین مریر چالهای که دپرندهبه مننای   [čal xas]خاسچال
 تواند از منزل بیررون رودکه می استشدهقدری بالغ  ا بزرگ ای که بچه [berim šu]= شوبریم

انرد کره بره های غیرفنلی  را قیرد مکران، سازهبریمو  تیل، چالسه سازۀ آغاز ن  (،572 همان:)

که عمرل رفرتن را ن= آ شوو دهد نجام میفردی که عمل خوابیدن را ا = خاسهای فنلی سازه
 همران:) حسرودبره مننرای  [kæm vin]ویتنکتم هایاند. در ترکیبالحاق شده ،دهدانجام می

بره مننرای  [per xas] پرخاس، (189همان: ) پرحر ت وراجبه مننای  [per sero] پرسرو ،(1939
خیلری به مننرای  [xælæ dun] دونخله و (،181همران: ) ت پرخوا  فردی که خوابش ز اد است

هرای برگوتره از فنرل ند که به سازههمیی قید مقدار خلهو  پِر ،کم های آغاز ن  ننی، سازهدانا
   اند.افزوده شده دونو  خاس، سرو ،وین

انسران  را حیروانی کره آهسرته و آرام بره مننرای  [læs mej] مجوس همچنین در دو ترکیب
ل حرکرت به مننای  [šel mej] جمشلو ، (1381همران: ) کندحرکت می فرردی کره آهسرته و شرُ
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 وتس های آغاز ن  ننریسازه، (1191همان: ) استردهکندت کودکی که تازه شروع به راه رفتن کمی

، الحراق کنندهحرکت=  مجاند به سازۀ فنلی ، که قید حالتآهسته و شُل=  شِل و آرام و آهسته= 

 اند.شده

تقسریس  مرکرزبرونو  مرکرزدرونای خرود بره دو دسرتۀ ترکیب فنلی غیرموضوعی افرزوده
 پاتدِ مثرال، در عنوانبههای  ادشده، سازه پا انی هستۀ مننا ی است. شود. در بیشتر نمونهمی

که  ک صوت مونولی مرخس  ا صروت برگرفتره از  پات ، سازۀ پاشیدن بار دوم شالی  ا گندم= 
کیب در شمول مننرا ی ا رن سرازه قررار دارد، فنل است، هستۀ مننا ی ترکیب است، و کل تر

، سرازه د رپخرت=  دیترپج. همچنرین در است شدهکردهشده  ا پا نوعی پاشیده دپات  ننی
در  دیترپج نوعی پخت اسرت. بنرابرا ن دیرپج ، هستۀ مننا ی است وپخت=  پجپا انی،  ننی 

،  رک ترکیرب روا رن ازت. اسر دیرپج واژه شامل ترکیب پجقرار دارد و  پج شمول مننا ی واژۀ
نروعی =  بتزاتتازه ها،است. در سا ر ترکیب پا انهسته مرکزدرونای فنلی غیرموضوعی افزوده

، نروعی رونرده=  شتوبتریم، خوابردفردی که مریت  (3)خواسنده= نوعی  خاستیل، شدهزا یده
اسرت. برر ا رن  کنندهنوعی حرکت=  مجوس و نوعی داننده=  دونخله، نوعی گو نده=  پرسرو

شرده های  اداست. بنابرا ن، ترکیب هستۀ مننا یپا انی  ۀهای فوق، سازاساس، در همۀ ترکیب
شرده، های بررسریاند. در دادهپا انهسته مرکزدرونای همیی از نوع فنلی غیرموضوعی افزوده

 .استشدهآغاز  افت نهسته مرکزدرونای ترکیب فنلی افزوده
ترکیبی است که هستۀ مننا ی ندارد،  ننی کرل ترکیرب  مرکزبرونای ترکیب فنلی افزوده
شرده، فقرط هرای  ادرار ندارد. از برین ترکیبهای ترکیب قکدام از سازهدر شمول مننا ی هیچ

است، به ا ن دلیرل کره  مرکزبرونای ،  ک ترکیب فنلی افزودهحسودبه مننای  وینکمترکیب 
هرا کردام از سرازهد یر، کل ترکیب در شمول مننا ی هریچ است. به عبارت هستۀ مننا یفاقد 

قرار ندارد،  ننی نه به مننای کس است و نه نوعی بیننده، بلکه بره مودرومی اشراره دارد کره در 
بره مننرای  [bene bæxard]بختاردبنتهخارج از عناصر ترکیب وجود دارد. همچنین، ترکیرب 

 ک قید مکان است، به سازۀ برگرفتره از فنرل  که زمین= بنه ۀساز ، (881همان: ) خوردهشکست
ای اسرت. ترکیرب فروق  رک ترکیرب فنلری افرزوده روا ن از. استشدهالحاق  خورده=  بخارد

فاقرد هسرتۀ مننرا ی  اسرت ز ررا مرکرزبرونای ترکیب فوق همچنین  ک ترکیب فنلی افزوده
دارد. به عبارت د یرر، کرل ها قرار نکدام از سازهاست،  ننی کل ترکیب در شمول مننا ی هیچ

واقرع بره رج از عناصر ترکیب قررار دارد. درکند که در خارکیب بر فردی  ا مودومی داللت میت
 .استردهمننای فردی است که شکست خو
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 ترکیب فعلی غیرموضوعی وصفی -2-2- 11

شرود. در ترکیب فنلی غیرموضوعی وصوی  ک صروت بره سرازۀ برگرفتره از فنرل الحراق مری

 گو رد،دار میآن که سخنان درشت و نیش= [laquz gu] القوزگوهای مثال، در ترکیب انعنوبه
آن کره = [kone xærin] خترینکُنته ،لر آن که زبان هرزه داردت دهرن= [hærze gu] گوهرزه

خروان آواز  را خروتآن کره خروت= [xeš xun] خونخش، خردوسا ل کدنه و دست دوم می

انرد کره بره ، همیری صروتخشو  هرزه، کُنه، القوز ی آغاز ن  ننیهاسازه (،391همان: ) است

 وشتنادارهرای اند. همچنین در ترکیبالحاق شده خون و خرین ،گو های برگرفته از فنلسازه

[vešna dar] ،ختوارختاش= فردی که طبع گرسنه دارد  ا گداصوت اسرت [xaš xar] غرذای =

همران: ) رفیر آدم تندا و بری [tæna xas] اخاستنشود، خوشمزه  ا هر آنچه با لذت خورده می

هرای اند که بره سرازهصوت تندا= تنا و خوت= خاش، گرسنه= وشنا ننی  اول ۀسه ساز (،973

هرای براال، از نروع فنلری غیرموضروعی ترکیرب همرۀاند. در نتیجره برگرفته از فنل الحاق شده

الذکر بره دو های ساب  ر ترکیبهای فنلی غیرموضوعی وصوی نیز همانند سااند. ترکیبوصوی

همیی دارای هسرتۀ مننرا ی و  اولشوند. چدار نمونه مرکز تقسیس میمرکز و بروندستۀ درون

 نروعی خر ردار خترینکنتهاند، نوعی گو ندههر دو  گوهرزهو  القوزگو ند.مرکزدروندر نتیجه 

ی ترکیب فنلری وصروی شده همیهای  اد. بنابرا ن ترکیبنوعی خوانندهنیز  خونخشاست و 

 اند.پا انهسته مرکزدرون

آخرر،  ۀ. سه نمونراستشدههسته آغاز مشاهده ن مرکزدرونترکیب فنلی وصوی  هادر نمونه

، هرر رفی بی ا مجرد =  تنها خاسو  غذای خوشمزه=  خوارخاش، گدا صوت=  وشنادار ننی 

بلکره فرردی  نوعی دارنرده نیسرت، اروشناد مرکزند.اند و در نتیجه برونسه فاقد هستۀ مننا ی

نوعی خورنده نیست، بلکه غذا ی است که با لرذت خرورده  خوارخاشاست که گداصوت است، 

بیدن باشرد. بنرابرا ن هرر سره لزوما به مننای فردی نیست که در حال خوا تناخاسشود و می

 ب اشاره دارند.اند که به مواهیمی خارج از عناصر ترکیمرکزبرون، ترکیب فنلی وصوی ترکیب
 
 ترکیب فعلی مکرر -3- 11

ای تکراری به سازۀ برگرفتره از فنرل ترکیب فنلی مکرر ترکیبی است که در ساختمان آن سازه

ۀ نحروی شود. به عبارت د یر، در ا ن ترکیرب دو سرازه کره از نظرر صرورت و مقولرالحاق می

آورنرد. وجرود مریهنلی مکرر را برشوند و ترکیب فاند به سازۀ برگرفته از فنل افزوده می کسان

شخصی کره در انجرام کارهرا تنلرل = [dæs dæs kan] کاندسدسهای مثال، ترکیب عنوانبه
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گیررد و سرطحی انجرام کسی کره کارهرا را سرسرری مری [sær sær rek] سرسررِک، ورزدمی
 شرانشاوندیهای خو افرادی که نسبت [dele dele dæksi] دکشیدوهدوه ،(1813همان: ) دهدمی
 felun felun]بئتیفلتونفلتون  ،سرسر زنران=   [sær sær zænun]سرسرزنون ،درتو استتو

baɁi]   =،شرده در هرای تکرارنرد. سرازههرا ی از ترکیرب فنلری مکررنمونره فالن فرالن شرده

انرد. در ترکیرب اند که به سازۀ برگرفته از فنل الحاق شدههای فوق همیی از مقولۀ اسسترکیب

برگرفتره از  ۀمکرر است که به سراز ۀکه از مقوله نحوی اسس است ساز دسسازۀ  ،کانسددس

فنلری هسرتۀ نحروی  ۀهای باال، سازۀ پا انی  ننی ساز. در تمام نمونهاستشدهالحاق  کانفنل 

کنرد. در پا رانی در افرت مری ۀترکیب است ز ررا کرل ترکیرب مقولرۀ نحروی خرود را از سراز

واژۀ مکرر است که از مقولۀ اسرس اسرت، و سرازۀ پا رانی  دس ننی  ،سازۀ آغاز ن کاندسدس

، صوت فنلی  ا صوت فراعلی مررخس برگرفتره از فنرل اسرت. بنرابرا ن کرل کننده=  کان ننی

هرای . ترکیرباستردهآو دستبهپا انی  ننی صوت فاعلی مرخس  ۀترکیب صوت بودن را از ساز

ها قررار کدام از سازهکل ترکیب در شمول مننا ی هیچند، ز را مرکزبرونفوق اما از نظر مننا ی 

، کننرده=  کتان حضور صوت فاعلی مررخس برغس ،کاندسدسمثال در ترکیب  عنوانبهندارد. 

رود کره دسرت بره کرار مریر داللت کند، اساسا برای فردی بهبا د بر نوعی کنندۀ کا قاعدتاکه 

م  ننی دون کره  رک صروت فراعلی مررخس دو ۀساز ،دونخله  در ترکیبزند. هیچ کاری نمی

، کتاندسدسنوعی داننده اسرت. لریکن ترکیرب   دونخله است،  ننی  هستۀ مننا یاست، 

کرار بلکره بره  ۀتر، نه نوعی دست است و نه نوعی کننرداست. به بیان دقی  هستۀ مننا یفاقد 

 زند. اری نمیکند،  ننی به فردی که اساسا دست به کمصداقی خارج از ترکیب اشاره می
 
 ترکیب فعلی گروهی -4- 11

ترکیب فنلی گروهی ترکیبی است که در آن  ک گروه نحوی )گرروه اسرمی، گرروه صروتی  را 

هرای شرود. از لحرام مننرا ی، ترکیربای( به سازۀ برگرفته از فنل الحاق میگروه حر  اضافه

رکیرب فنلری گروهری شوند. در تفنلی گروهی به دو دستۀ موضوعی و غیرموضوعی تقسیس می

مثرال، در  عنوانبرهموضوعی، گروه نحوی )گروه اسمی( موضوع سازۀ برگرفتره از فنرل اسرت. 

 tek]دارزوونتت  ،دارای زن و بچره ا هل أفرد مت= [zæn væče dar] داروچهزن هایترکیب

zevun dar]=  دمتاسگودم. اللدجهفرد صر ت،  ا زندکه خو  و سنجیده حر  می فردی[gu 

dem demas] =هرای نحروی )اسرمی(گرروه دهدت کنه  را سرمج،فردی که به د یران گیر می 

های برگرفتره از فنرل ، موضوع سازهدم گاو=  گودم ولب و زبان  = زوونت ،وبچهزن=  وچهزن
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هسرتند. ترکیرب فنلری گروهری موضروعی  را دارای هسرته  چسبیده=  دماسو  دارنده=  دار

دارای = داروچتهزن(. از سه ترکیب فروق، ترکیرب مرکزبرونهسته ) ( است  ا فاقدمرکزدرون)
=  داراست ز را کل ترکیب در شمول مننرا ی سرازۀ پا رانی  مرکزدرون ، (1531همان: ) وبچهزن

نروعی دارنرده اسرت. امرا دو ترکیرب د یرر  داروچتهزن ،قررار دارد. بره عبرارت د یرر دارنده

های ترکیرب قررار نردارد. بره کدام از سازهل مننا ی هیچند، ز را کل ترکیب در شمومرکزبرون

عبارت د یر، هر دو ترکیب به مواهیمی اشاره دارند که در خارج از عناصر ترکیرب وجرود دارد. 

 دمتاسگتودم و صراحت لدجره دارد و  اگو د فردی که سنجیده سخن می  ننی دارزونت 

وضوعی،  ک گروه صوتی  ا گرروه حرر  های فنلی گروهی غیرم. در ترکیبکنه  ا سمج ننی 

 دارِ سترخاسمثرال، در دو ترکیرب  عنوانبرهشود. ای به سازۀ برگرفته از فنل الحاق میاضافه

[dare sær xas] =ختاسدارِبتنو  خوابردهای درخت مریای که روی شاخهپرنده [dare ben 

xas] =ز رر =  دار بنو  روی درخت=  دارِ سر، دو سازۀ آغاز ن خوابدای که روی زمین میپرنده
=  ختاسبرگرفته از فنل  را صروت فراعلی مررخس  ۀاند که به سازاضافههای حر گروه ،درخت

اند. بنابرا ن هر دو ترکیب فوق از نوع فنلری گروهری غیرموضروعی )حرر  الحاق شده خوابنده

 ،وربرره درد نخرر= [be dærd nexar] دردنختتاربتتهانررد. همچنررین در سرره ترکیررب ای(اضررافه

 و هتمدرد، بتهبههای ، سازهازحدحدگذشتهت بیروناز= ازحددربورد و خوردههسهب= بخاردهمبه
و  خرورده=  بختارد ،نخرور=  نختاراند که به سازۀ برگرفته از فنرل اضافههای حر گروه حداز

انرد. هرر سره ترکیرب براال از نروع فنلری گروهری غیرموضروعی الحاق شرده دررفته=  دربورد

شرده در زبران مازنردرانی ترکیرب هرای بررسریمرکزند. در دادههسته  ا درون باای افهاضحر 

 .استشدهفنلی گروهی وصوی مشاهده ن
 
 ی ترکیب فعلی از نظر چگونگی ساخ بنددسته –11

های فنلری بره دو از نظر چیونیی به هس پیوستن  ا کنار هس قرار گرفتن اجزای سازنده، ترکیب

های فنلی پا یانی از سه ) را بیشرتر( پا ره و شوند. ترکیبپا یانی تقسیس میدستۀ پا یانی و نا

شوند، به ا ن صورت که ابتردا دو واژه  را دو پا ره برا هرس ترکیرب  ک وند اشتقاقی تشکیل می

مرکب حاصل در مرحلۀ بند بره واژۀ د یرری الحراق  ۀشوند تا واژۀ مرکب ساخته شود. کلممی

 dæs]کتانمجیدسمثال، در ترکیب پا یرانی  عنوانبهل گیرد. شود تا ترکیب جد دی شکمی

meji kan] =ترکیرب  حرکت کردن=  مجیبا   دست=  دس ابتدا واژۀ  ،با چدار دست و پا رونده
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ساخته شود. آنیاه در مرحلرۀ بنرد  حرکت با چدار دست و پا=  مجیدس شود تا واژۀ مرکبمی

ت فنلری  را صروت فراعلی مررخس اسرت ترکیرب که  ک صو کننده=  کانا ن ترکیب با سازۀ 

 (1155همران: ) نردهبرا چدرار دسرت و پرا رو=  کانمجیدسشود که در نتیجه ترکیب فنلی می

= [jevun mærg bæmerd] بمتردگمترجتوونهرای شرود. همچنرین در ترکیربساخته مری

س هر از بره اول ۀدر مرحلر مرده،ذلیل= [zælil bæɁi bæmerd] بمردبئیذویلو  جوانمرگ شده

=  بئتیذویتلو  جروانمرگ=  مرگجوون، کلمات مرکب  بئی وذویل و  مرگ و جوونپیوستن 

= بمتردهای حاصل با صروت مونرولی مررخس گیرد و در مرحلۀ بند ترکیبشکل می شدهذلیل

 جوانمرگ شده=  بمردمرگجوونشوند که در نتیجۀ آن دو ترکیب سه جزئی ترکیب میمرده 

 zæn]داروچتهزنشرود. در ترکیرب فنلری پا یرانی سراخته مری مردهذلیل=  بمردبئیذویلو 

væčedar] =کلمره بچره= وچه و زن، ابتدا از ترکیب دو سرازۀ دارزن و بچه ا  دارندۀ زن و بچه ،

بند ترکیب حاصرل برا صروت فراعلی  ۀگیرد، و سپس در مرحلشکل می وچهزن همپا همرکب 

حاصرل  داروچتهزنکه در نتیجۀ آن ترکیب سره جزئری  گرددترکیب می دارنده=  دارمرخس 

آبزی کوچکی که با حرکرات خرود در آ  = [Ɂu rušen kær] کراوروشن های گردد. ترکیبمی
ای پارچه  ا حولره= [tæn pak kær] کرپاکتن. شود تا آ  روشن و زالل شودآلود باعث میگل

 ا  کندمچا ی= [čaɁi dæm kan] کاندمچاییو کنند، حولۀ حمام که با آن بدن را خشک می

، سرازۀ دوم  ننری کترروشتناوانرد. ز ررا در ترکیرب ، هر سه از نوع ناپا یرانیکدبانوی منزل

و  ا حاصرل ترکیرب دو سرازۀ  روشن کردن، که برگرفته از فنل مرکب کنندهروشن=  کرروشن

 ،کترروشنبارت د یر، ترکیب رود. به عنمی کاربهاست، مستقل در زبان مازندرانی  کر وروشن 

 ۀترکیب شرود. بنرابرا ن سره سراز آ = او ۀ ا اساسا وجود ندارد تا با سازتندا ی کاربرد ندارد به

پیوندند تا ترکیب سه جزئی فوق ساخته شرود.  زمان به هس می، هسکننده= کر و روشن، آ = او

حاضرر بررسری  انژوهشریرکره پاست و تاجرا ی کرروشن ده همانکننمنادل مازندرانی روشن

در ترکیرب   کرپاک ۀنرفته است. همچنین ساز کاربه، مستقل و در هیچ ترکیب د یری نداردهک

 ۀکننرددم= کتاندمچتاییاسرت. در  کراوروشن در ترکیب  کرروشن ۀهمانند ساز کرکپاتن
حاصرل  اسرت و  را دم کرردنکه برگرفته از فنل مرکب  کاندمدوم ترکیب  ننی  ۀ، سازچا ی

ترکیرب شرود.  چتایی ۀرود ترا برا سرازنمری کاربرهتندا ی است، به کانو  دم ۀترکیب دو ساز

تشرکیل  کتان و دم، چتاییزمران سره سرازه، رکیب فوق نیز از به هس پیوستن هرسبنابرا ن، ت

کره برگرفتره از فنرل مرکرب پرا   کترپاکدوم ترکیب  ننی  ۀنیز ساز کرپاکتنشود. در می



 0011بهار و تابستان ، ة اولدور، ششمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش زادهسید تقی اندی، ارسالن گلفام و فردوس آقاگل   170

 

، ا ن ترکیب نیز ماننرد دو روا ن ازترکیب شود.  تن ۀبرد مستقل ندارد تا با سازکردن است، کار

گیررد. در نتیجره، چنانکره زمان شرکل مریس پیوستن سه سازه به طور هسه ترکیب فوق، از به

 اند.د د س، هر سه ترکیب از نوع فنلی ناپا یانی
 
 گیرینتیجه -12

سازی کره از های صر  و سازوکارهای واژهاز شاخه کی  عنوانبهترکیب  فرا نددر ا ن پژوهش 

. از نظرر شردبررسری در زبران مازنردرانی برخروردار اسرت ها و نیز زا ا ی فراوانی در اکثر زبان

شوند. با توجه غیرفنلی را شامل می های ترکیب کلمات مرکب مازندرانی دو دستۀ فنلی وسازه

های مرکب فنلی از نظر هستۀ نحروی بره دو اژهمقالۀ حاضر بر بررسی ترکیب فنلی، و تأکیدبه 

 هسرتۀ نحروی براشروند. ترکیرب فنلری هستۀ نحوی مشخص و نامشخص تقسیس میه با دست

مشخص آن است که هستۀ نحوی آن اسس  ا صوت  ا قید برگرفته از فنل باشد. ترکیرب فنلری 

تروان نمیهستۀ نحوی نامشخص لزوما فاقد هستۀ نحوی نیسرت، بلکره ترکیبری اسرت کره با 

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 

شروند. ترکیرب فنلری ا یی، اسنادیت توصیوی و وابستیی را شامل میۀ همپمازندرانی سه دست

نشران نیرز فنلی اسرت.  ۀغیرفنلی متمس ساز سته است که در ساختار آن سازۀواب نوعی ترکیب

آن اسس  ا صوت و  ا قید برگرفتره از فنرل  هستۀ نحویداده شد که ترکیب فنلی آن است که 

مکرر باشد. همچنین نشران  ۀآن موضوع، غیرموضوع، گروه نحوی و ساز ۀهستغیر ۀباشد و ساز

های مننرا ی، نحروی و برین هسرته مرکرزدرون پا انسرتهههای فنلری داده شد که در ترکیب

و  هستۀ نحرویزمان است، هس هستۀ مننا یای که  ننی آن سازهپوشی وجود دارد، صرفی هس

 هستۀ نحویاند، لیکن هستۀ مننا یگرچه فاقد  مرکزبرونصرفی نیز است.کلمات مرکب فنلی 

اند، تشرخیص نحوی ۀ ترکیب از  ک مقولۀازکه هر دو سآنجا ، ازهمپا هدر کلمات مرکب  دارند.

کدام سازه رقس زده مشخص نیسرت. همچنرین، مننرای کرل  رانحوی کل ترکیب  ۀا نکه مقول

 هستۀ مننرا ی، فاقد همپا ه، ترکیبات روا ن ازترکیب، حاصل جمع منانی اجزای سازنده است. 

پیونردد، پا انی ترکیب می سازۀاند، اما هستۀ صرفی دارند، ز را وند صرفی به هستۀ نحوینیز  و

 گردد. صرفی ترکیب محسو  می ۀپا انی هست ۀدر نتیجه ساز
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 نوش پی

 کند.را به قید تبد ل می با افزوده شدن به صوت، آن [un]ن(=و -پسوند اشتقاقی ). 1

صوت فاعلی است که هر دو برگرفته از  پجا، صوت مونولی و سازۀ بمونسه ۀدر مازندرانی ساز. 5

 اند.تا  فنلس

به مننای فردی است که عمل خوابیردن  (xasende)در زبان مازندرانی صوت فاعلی خاسنده . 8

 باشد. تواند خوابندهدهد. منادل فرضی آن در فارسی میرا انجام می
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