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 فاز بر اساس نظریه اشتقاق فارسی مرکب فعل عیك نو تحلیل

 

 چكیده

از یك  ركر    ، هااین فعلی مركب در زبان فارسی از زایایی باالیی برخوردارند. هافعل    

در نحو یكپارچه و به  هاعملكرد آن ،اما از رر  دیگر ،دارند بنیاد-ساختاری تركیبی و نحو

درونداد فراینكدهای سكاختواژی اكرار     چنینو هم واژگانی منسجم است صورت ی  هستة

-كرد دوگانه صكرفی های مركب عملفعل فرض بر این است كه ،این پژوهشدر  .گیرندمی

شكده بكا   اختهسهای مركب فعل هد  پژوهش حاضر این است كه نشان دهد نحوی دارند.

، یك  هكای تحق داده هستند. سی دارای ساخت اشتقاای فازگونهدر زبان فار "كرد"فعل سب  

انكد.  اسكتنرا  شكده   سكنن هستند كه از فرهنگ دو جلكدی   های مركبهایی از فعلنمونه

؛ 0225؛ 0222ثكار چامسككی    شده در آهای اشتقاای مطرحمبنای نظری این تحقی  با روش

های در نظریه سویی دارد، هرچند از بعضی مفاهیم نظریهم( 0222؛ 0225( ، مرنتز  0222

هكای  فعكل دهند ككه  نتایج نشان میاست.  ( هم استفاده شده5322لیبر  همچون ساختواژی 

 یك   فعل و جزء غیرفعلی در دامنةدر زبان فارسی، ریشه  .اندفازگونه اشتقاای دارای مركب

های اشتقاای یا محاسباتی بكه  برای رفع نیازها شوند سپس آن ریشهادغام می ساختواژی فاز

هكای نحكوی   ثیر عملیاتأه تحت تكنند كه در آن جایگاحركت می ساختواژی فازآن  پوستة

 های نحوی حركت كنند و گسترش یابند.به جایگاهتوانند می

   .، اشتقاق، فازگیساختواژه، فعل مركب، كمین کلمات کلیدی:
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 مقدمه   .1

از رویكردهكای   انكد و اكرار گرفتكه   های مركب در زبان فارسی مورد مطالعكات زیكادی  فعل

چگكونگی اشكتقاق   در صكدد اسكت تكا بكه     انكد. ایكن پكژوهش    هها بررسی شدمنتلفی این فعل

 بپردازد. «كردن»شده با فعل سب  های مركب ساختهساختاری فعل

 های مرکب در زبان فارسینحوی فعل-های ساختواژیویژگی  .1. 1

هكا  باشكد ایكن اسكت ككه آن    های مركب فارسی مورد پذیرش عكام مكی  چه در مورد فعل آن

اسكت ككه نقكش     «5ككن »ها، فعكل  ند. یكی از این ریشهستتركیبی از دو یا چند ریشه واژگانی ه

های واژگانی و دستوری دخیل در ایكن  كند. دیگر عناصر و ریشههسته را در این تركیب ایفا می

ی نیكز  های مركب فارسك شوند. فعلتركیب تحت عنوان جزء غیرفعلی در این تحقی  خوانده می

، گروه دیگكر  (پاك كردنمانند  اند ط تركیبیها فق. گروهی از فعلمتفاوتی هستند دارای ساختار

 (بازسكازی ككردن  و گروهكی دیگكر مرككب پیچیكده  ماننكد       (پرش كردنمركب مانند   -مشت 

 دارای مقوله و نقش دستوری متفكاوتی شوند هستند. عناصری كه با هسته فعل سب  تركیب می

 ، صفت، حر  اضكافه و ای با مقوله دستوری اسمهای مركب از تركیب كلمههستند. گاهی فعل

تكرین نكوف فعكل مرككب از لحكا       آید ككه ایكن جكزو سكاده    اید با ی  فعل سب  به وجود می

شود كه در سكاخت نحكوی جملكه    ساختاری است. این تركیب منجر به تشكیل فعل مركبی می

تاریك    ، شكار كردن، شنا كردن، انتناب كردنهایی مانند كند. فعلرا بازی می نقش هسته فعل

 ند.او بسیاری موارد دیگر از این نوف باز كردن، گرم كردن، پاك كردن، پاره كردن، دنكر

دارای ی  جزء غیرفعلی هستند ككه   امیدوار كردن، بیكار كردن، ناامید كردنهایی مانند فعل

-امیكد "، "امیكد -نكا "مثكل   از نظر ساختواژی شامل ی  ریشه واژگانی به اضافه ی  وند است،

 خودكشی كردنو  خودنمایی كردن، خودستایی كردن، خودداری كردنایی مانند ه. در فعل"وار

عل به اضافه ی  پسكوند  مضارف ف ضمیر انعكاسی به اضافه ستاك جزء غیرفعلی حاصل تركیب

. ضكمیر انعكاسكی   "ی-خكود + نمكای  "و  "ی–خود + سكتای  "، "ی–خود + دار "است مانند 

پكذیرد و حتكی نقكش مفعكو      مضارف مكی  ز ستاكپذیر ایرفعلی نقش معنایی كنشدرون جزء غ

                                                           
 فرض شده است. "كن"در این جا  "كردن"ریشه فعل  5
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كند. ضمیر انعكاسی باید در كمترین دامنه خكود مقیكد باشكد و    دستوری در جمله را هم ایفا می

 گزینی كند. مرجع

فعل وجود دارد كه نوف آن  ی  ستاكهای مركب، از فعل در ساخت جزء غیرفعلی تعدادی

، نوسكازی ككردن  ، گیكری ككردن  كنارههایی مانند شود. در فعلعیین میمتصل به آن ت توسط وندِ

كنكاره +  "هایی از این نكوف اسكت؛   اصل تركیبجزء غیرفعلی ح بازسازی كردن، بازپرسی كردن

روی پكیش . مكواردی ماننكد   "ی–باز + ساز "و  "ی–باز + پرس "، "ی–نو + ساز "، "ی–گیر 
 پیشكنهاد ككردن  و  رفت كردنپیشند های مركبی مانكه در فعلحالی ند، درانیز از این نوف كردن

است. جكزء غیرفعلكی در    ای دیگراضافه واژه ماضی به جزء غیرفعلی حاصل تركیب ی  ستاك

 . اگكر سكتاك  "+ اد پیش + نه"و  "+ ت 5پیش + رو"این دو فعل مركب به این صورت است؛ 

هكا  آن شكدن سكتوری های مركب عوض شود منجر به نادفعل موجود در جزء غیرفعلی این فعل

-پیش*، رو كردنپیش*، رفتی كردنپیش*نوساختی كردن، *، گرفتی كردنكناره*گردد، مانند می

فعكل   ، حساس به زمكان  سكتاك  دهند كه وند متصل به فعل. موارد دیگری نیز نشان میه كردننِ

دیگر فعل را با آن پسوند بكه ككار بكرد     توان ستاككه نمی "ش-ریز"و  "ش-سوز"است مانند 

 .رینتش*و  سوختش*ند مان

گیرند و بكه همكین   های مركب درونداد بعضی فرایندهای ساختواژی ارار میفعلبسیاری از 

آورنكد،  واژگان به حسكاب مكی   ها را واحدهایی واژگانی و متعل  به بنش ساختواژه یادلیل آن

هكا عناصكر   . بكین اجكزای ایكن واژه   بر  پاك كردناز  كنپاكبر ، بازی كردناز  بازیكن ،مثالً

حتی عناصر درونی آن ممكن  یا كنپاكی-بر *و  كنها -بازی*گیرند مثال ارار نمی تصریفی

 . اما بین جزء غیرفعلی و فعل سكب  پاككنبر *است با محدودیت حركت مواجه باشند مانند 

(،  فعل كمككی آینكده   Øیا  -نمای  ب(، وجه-بعضی عناصر تصریفی مانند وند استمراری  می

بكازی  ، بازی نككرد ، كندبازی میگیرند، مثال ارار میبستی ( و حتی ضمایر پی-خواه(، نفی  ن 
جزء غیرفعلی در جریان اشتقااات نحوی نیكز ممككن اسكت از    حتی  و دیگر موارد. خواهد كرد

 مانند: بگیرد، فعل سب  گسسته شود و در درون ی  فرافكنی نحوی با مقوله غیرفعلی ارار

 .  عضو كردن(]VPكرده بودند ]NPآكادمی  عضو[ [او را  .5

                                                           
 كند.پیدا می "رفت"ماضی در خوانش آوایی  صورت در تركیب با پسوند زمان  "رو"ریشه  5
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 .  نگاه كردن(]VPبه پرونده شاگردها كردم  ]DP نگاهی[ [ .0

  ادا كردن( . .9

 فكر  كه ناشناس به مدرسه سرزدم.  .4

 كردن(

خواست چیزی هكم بگویكد.  سكالم    مثل این كه می  .1

 كردن(

  دعوا كردن( خوردند.زمین می بیشتر از همه  .6

های مرككب در زبكان   هایی از فعلویژگی دهندةنشان این جا ارائه شد، به ی كه تامواردتمام 

ساز كرده است. در ادامه شان را مشكلبودنكه تعیین ماهیت ساختواژی یا نحویفارسی هستند 

 كند.له را توجیه میونه این مسئچگنشان خواهیم داد رویكرد اشتقاق فاز 

 نظری چارچوب .2

كردن هر چه بیشكتر محاسكبات نحكوی، دامنكة     برای كمینه (0222 ؛0225؛ 0222  چامسكی

مشكن  در   هكایی اشتقاای با مقوله ی نحوی و مراحل اشتقاق را محدود به فازهاییهاعملیات

( افعكا  متعكدی و   vهای فعكل سكب ِ    تاكید بر این داشته است كه هسته ساختار جمله كرد. او

مكتمم  رسكد  مكی  هاتند كه واتی اشتقاق به جایگاه ساختاری آن( فازهای نحوی هسCساز  متمم

باید بكرای خكوانش    ساختاری خواهری با هسته فاز است(  كه در رابطة 0یا دامنه فاز 5فازهسته 

مكتمم  بكه حسكاب     ،یعنی آن چه برای هستة فاز ،معنایی و آوایی به سطوح میانجی منتقل شود

شكود و امككان دسترسكی بكه آن در مراحكل بعكدی       قل میهای بیرون از نحو منتآید به حوزهمی

 9ناپذیری فازرسوخشرط ( 0225؛ 0222این ویژگی از فازها را چامسكی  اشتقاق وجود ندارد. 

آن  1گكر جایگكاه مشكن    ه مشتمل بر خود هسته فاز بكه اضكافة  ك  4ة فازپوستاما نامیده است. 

بكرای شكركت در   ضكی عناصكر نحكوی    بعو  گیردی نحوی ارار میهااست در دسترس عملیات

                                                           
1 Complement of phase head 

2 Domain of phase 

3 Phase-Impenetrability Condition 

4 Phase Edge 

5 Specifier 
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ممككن   هكا تا در مراحل بعكدی دسترسكی بكه آن    كنندحركت میجا  به آنمراحل بعدی اشتقاق 

 باشد.

اشتقاق، ابتدا عناصر و ااالم واژگكانی و معنكادار    در جریان (،520 :0222به گفته چامسكی  

 و تصكریفی  نقشكی  هایمقوله سپس ،سازندشوند و بنش معنایی اشتقاق را میبا هم تركیب می

هایی نقشی مقولهاز جنس  های فازهستهگیرند. شوند و ارار میباالتر از آن ادغام می ادامه و در

 گیرنكد اكرار مكی   هاآن در دامنة نشدهو عناصر تصریف هاریشه واژه مثالهستند كه ااالم معنایی 

 شوند.آن به جریان اشتقاق وارد می اما ااالم و عناصر نقشی در پوستة

ای اشكتقاای  منجر به تشككیل دامنكه   واژگانی هایتركیب ریشه ،(022:  5332مرنتز  به گفته 

-تركیكب ریشكه   پكس از ( 052شود. به گفته وی  همان: در سطح درونی كلمه یا فراتر از آن می

از  هكای فعكل سكب    این هسكته شوند. یكی از میوارد ادغام  هسته فعل سب های واژگانی، دو 

گیرد اما هسته فعل سكب  دیگكر، سكاختواژی اسكت و     ارار می VPوی است و باالتر از نح نوف

 . ارار دارد  VPتر از پایین

فكاز   ها اشكاره شكد  كه در باال به آن (، دو هسته فعل سب 0222، 0225رب  رویكرد مرنتز  

ی هكا ریشكه  شكدن ادغكام شوند. یكی از این فازها در درون سكاختار كلمكه پكس از    محسوب می

قشكی و تصكریفی درون كلمكه    ای واژگكانی و عناصكر ن  شود و مرز بین ریشكه واژگانی ادغام می

گكر  ككنش  كنندةشود كه تعیینارد اشتقاق میفعل سب  دیگر نیز در مراحل بعدی و است. هستة

 ای مركب است.هدر فعل

ت. بكه  تمكایز گذاشكته اسك    0بیرونكی  و ساختواژة 5درونی ( بین ساختواژة025: 0222مرنتز  

 شكوند های واژگانی با هم تركیب مینی، بنشی از اشتقاق است كه ریشهدرو ساختواژة او گفتة

گكره  گیكرد.  ( در نمودار زیر اكرار مكی  X  گره ساختواژیتر از د كه پاییننسازای میو مجموعه

از نگاه  گیرد.( ی  فرافكنی در سطح صفر است كه درون ساخت كلمه شكل میXساختواژی  

 های واژگانی وارد اشتقاقفاز است كه پس از ادغام ریشه هستةی   (Xگره    همان جا( زمرنت

گذاری كرده اسكت  بیرونی نام گیرد را ساختواژةن دامنه ارار میآن چه فراتر از ای مرنتز شود.می

 تواند رخ دهد. تغییر مقوله می جا كه در آن

                                                           
1 Inner morphology 

2 Outer morphology 
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 درونی و بیرونی ساختواژة (1)نمودار 

 

ه در درون كلمك ین مزیت چنین رویكردی این است كه به وجود فازهای سكاختواژی  ترمهم

ای ای واژگكانی بكا مقولكه   شود ابتدا ریشهروری كه در نمودار باال مشاهده میده است. اشاره ش

ز سطح این فاز است ككه  . فراتر اها عملكردی فازگونه داردشود كه برایند آندستوری ادغام می

 تواند رخ دهد. وری كلمه میدست تغییر مقولة

زایشی هكر واژه بكا ارالعكات دسكتوری و مقولكه خاصكی وارد        نظریة های پیشیندر نسنه

هر عنصر واژگانی به صكورت مسكتقل و بكدون    ا در روش جدید كه ذكر شد، شد اماشتقاق می

 های ساختواژی و حتی بدون مقولة دستوری  یعنی بكه صكورت یك  ریشكه(    تصریف و افزوده

رد. چنكین روشكی در رویككرد    آوها را در جریان اشتقاق به دست میشود و آند اشتقاق میوار

زایشی هم ككاربرد دارد؛   ها از نظریهت و در جدیدترین نسنهبیشتر رایج اس 5توزیعی ساختواژة

 (.0256( و ریتزی  0251و  0259برای مثا ، چامسكی  

هكای نحكوی   های واژگانی مركب و گروهبه شباهت اشتقاق ساختاری هسته (0256ریتزی  

های واژگانی و ساخت گروهای نحوی هكر دو  اشاره كرده است. او گفته است كه ساخت هسته

تابع انجماد معیاری هستند. انجماد معیاری عبارت است از این ككه هرگكاه یك  گكروه نحكوی      

شود و در اشتقااات بعدی شركت می 0معیار نحوی را محق  سازد در جایش منجمدبتواند ی  

. وی چنین عملیكاتی را  (52: 0252 ریتزی،  شودكند، یعنی به سطوح میانجی انتقا  داده مینمی

فكاز بكه    های منجمدشكده را دامنكة  ( دامنه2510؛ 0259چامسكی   نامیده است. 9انجماد معیاری

 حساب آورده است.

                                                           
1 Distributed Morphology 

2 Frozen 

3 Criterial freezing 
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هكای  شود تا رب  رویكرد اشتقاق فكاز نشكان داده شكود ككه فعكل     این پژوهش تالش می در

ی فازگونه دارنكد. بكه همكین    در زبان فارسی عملكرد "كردن"ساخته شده با فعل سب   مركب

و عناصكر   دسكتوری  مقولكة  هكای واژگكانی،  ریشكه  آغكاز اشكتقاق،   درشود كه فرض می موازات

بكا   هكا شكه اشكتقاق، ری  یابتكدای  مراحل شوند. درمی 0رشماریب 5از بنش واژگان هاآن تصریفی

 ای نقشكی  تصكریفی(  كه هسته v* شوند. واتی هستة فعل سب تركیب می های دستوریمقوله

بكر چگكونگی اشكتقاق     دهد كه كردی فازگونه از خود نشان میشود عملاست وارد اشتقاق می

( هكر هسكتة   0225رب  گفتة چامسكی   د.گذارپذیری اجزای آن تاثیر میفعل مركب و گسترش

 در این بنش شود.به پوستة فاز میها است كه باعث حركت سازه 9[EPP]فاز دارای مشنصة 

-به چگونگی تاثیر این مشنصه بر حركت جزء غیرفعلی به پوستة فاز ساختواژی اشاره مكی  نیز

ابتدا بكه   "كردن"ب  شود كه فعل سالزم به ذكر است كه در این پژوهش چنین فرض می شود.

الحكاق   v*شود و سپس برای رفع نیاز محاسباتی خود بكه هسكتة   ادغام می "كن"صورت ریشة 

 كند.پذیرد و كاركرد ی  هستة نقشی پیدا میشود و در آن جا تصریف میمی

-اشتقاقهای ساختواژی و هم اشتقاق زیرا هم شودگرفته میكارر این مقاله بهد یین روشچن

 در سكطح   دهكد. ربك  ایكن روش، در تشككیل یك  فعكل مرككب       را پوشكش مكی   نحویهای 

-آن ،هكا ریشكه  شوند. پس از ادغام همةشان ادغام میدستوری با مقولة هاابتدا ریشه ساختواژی(

بكه جریكان    بدون این كه اشتقاق متواف شكود  و شوندگاه عناصر تصریفی فعل وارد اشتقاق می

این رویكرد هكم سكاختواژه و هكم    كند. هم تولید می نحوی راهای دهد و ساختخود ادامه می

-دهد و امكان تحلیل چگونگی تعامل میان ساختواژه و نحو در تشكیل فعكل نحو را پوشش می

  سازد.های مركب را ممكن می

پس  توزیعی اائل به در  كلمات تحقی  حاضر برخال  نظریه ساختواژةروش اشتقاای در 

تفكاوتی بكا    ،بعكد از نحكو   در  كلمكه  ( فرضیة55-52: 0225چامسكی  گفته  از نحو نیست. به

وجكود  پس معقكو  آن اسكت ككه اائكل بكه       ،كندواژگانی پیش از نحو ایجاد نمیبنش  فرضیة

شود؛ روری ككه  بین نظام محاسباتی و نحو تمایز گذاشته می چنینهم. واژگان پیش از نحو شد

                                                           
1 Lexicon 

2 Numerate 

ها به پوسكته  در نظر گرفته است كه باعث حركت سازه EFیا  Edge Feature( این مشنصه را 0222بعدها چامسكی   9

 شود.استفاده می [EPP]در این جا برای سهولت فقط از  شود.فاز می
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یت اعما  داشته باشكد و  اابل نحوحوزه پیش از  اژهساختو تواند در حوزةم محاسباتی هم مینظا

كه بنش واژگان زبكان مشكتمل بكر    گیرد در این روش فرض بر این ارار مینحو.  هم در حوزة

 های تصریفی و ساختواژی است.ها، وندها و مشنصهمقوله ها،واژه ریشة

-ها با مقولههواژ شوند، سپس ریشةرشماری میابتدا عناصری ساختواژی از بنش واژگان ب 

ه ادغكام ونكدها و   گكاه نوبكت بك   هكای واژگكانی آن  پس از ادغام تمكام ریشكه   شوند.ها ادغام می

هایی از تحلیل بر مبنای این روش در فصل چهكارم ارائكه   نمونه رسد.میهای تصریفی مشنصه

ب شده بر روی فعل مركك مطالعات زایشی انجام ، منتصری از پیشینةخواهد شد. اما پیش از آن

 .شودفارسی ارائه می

 پیشینه تحقیق .3

های مركب در زبان فارسی انجام شده اسكت. در ایكن بررسكی    روی فعل بر مطالعات زیادی

و بكر مبنكای    ها را مكورد توجكه اكرار داده   شود كه ابعاد ساختاری آنبه مطالعاتی اشاره میفقط 

 ساختاری زایشی انجام شده باشد. نظریة

فككولی و  (،0220مگردومیككان   (،5332، كریمككی  (5336دی  واحككدی لنگككرو در مطالعككات

 بكا انكد ككه   های مركب را واحكدهایی بكه حسكاب آورده   ( فعل0222(، پانچوا  0221همكاران  

دوسكتان   -( و كریمكی 5336گلكدبر     آینكد. به دست مكی انضمام جزء غیرفعلی به فعل سب  

 اند.ساب آوردهنحوی به ح -های مركب را واحدهایی ساختواژی( فعل5332 

بكه حسكاب آیكد      منطب  با نظریه ساختواژة پسانحوی( اگر فعل مركب نتیجه انضمام نحوی

شود زیرا رب  ایكن شكرط، در جریكان    نقض می 5آنگاه ی  شرط نحوی مهم با نام شرط شمو 

عنصر جدیكدی   چ، هییعنی ؛نباید ارالعات عناصر درونداد تغییر كند های نحویساخت اشتقاق 

وجود داشته باشد كه دارای ارالعكاتی فراتكر از    های نحویساخت واند در برونداد اشتقاقتنمی

تشكیل فعل مركب به عنوان ی   (. به این دلیل،002: 5331 ،عناصر دروندادی باشد  چامسكی

-این شرط نحوی را نقكض مكی   ،جدید پس از انضمام نحوی و ری انجام مراحل اشتقاای واژة

با ارالعكات  گاهی ها گاهی دارای شفافیت معنایی نیستند پس ارالعات آنهای مركب فعل كند.

 عناصر دروندادی یكسان نیست.

                                                           
1 Inclusiveness Condition 
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گكاه  بكه حسكاب آینكد آن    سكاختواژی های مركب واحدهایی كامال از رر  دیگر، اگر فعل 

هكا  آن ، اجكزای سكازندة  یعنكی نحوی باشكد؛   هایها نباید در دسترس عملیاتنی آنساختار درو

ككه در زبكان فارسكی    جریان اشتقااات نحوی گسترش یابد و از هم دور شوند. درحالی نباید در

هكای نحكوی   شكود و حتكی در گكروه   های مركب از فعل سب  جكدا مكی  جزء غیرفعلی در فعل

 شكابه های مركب مكه چگونه فعل نشان خواهیم داد گیرد. در بنش بعدیغیرفعلی هم ارار می

 كنند.ی  فاز اشتقاای عمل می

  اشتقاق فازهای ساختواژی فعل مرکب .4

-و هكم  (0255، فابرگاس  (0229( دی سیولو  0222و  0225های مرنتز  رب  نتایج بررسی

ازهكایی سكاختواژی   ، ف(0220شده در زبان فارسی مگردومیكان   های انجامچنین در میان بررسی

 در كلمات مركب تحق  و تجلی دارند. وجود دارند كه منصوصا

و  v* سكب   فعكل  هكای و مقولكه  "پاك"و  "كن" دو ریشه ابتدا در فعلی مانند  پاك كردن(

زمكان  ماننكد   تی تصكریفی فااكد ارالعكا   "ككن "فعكل   ریشكه ود. شمیاشتقاق  وارد Adjصفت 

آوردن صكورت  دسكت و بكه  شكدن در زبان فارسی هر ریشة فعلی برای تصریف .استدستوری 

خاصی باشكد  رجكوف شكود بكه كریمكی،       [tense]اش الزم است دارای زمان دستوری ظاهری

هر ریشه فعل الزم است تصریف یك    . پس(65: 5،  5922؛ احمدی گیوی، 559-554: 0221

به صكورت   "كن"زمان دستوری خاص به دست آورد تا بازنمود آوایی پیدا كند. یعنی اگر فعل 

بكه   [u-tense]ی  ریشه وارد اشتقاق شود و فااد هسته زمان باشد وابسته به زمان دستوری یا 

وارد اشكتقاق  اصكر تصكریفی   و فااكد عن  ریشهی  این فعل ابتدا به صورت  آید. پسحساب می

ربك  مكوازین نظكری     در جریان اشكتقاق بكرآورده شكود.   محاسباتی آن باید  هاینیازكه  شودمی

وارد جریكان   هكا ، پس از ادغام ریشكه های ابلی، ارالعات نقشی و تصریفیشده در بنشمطرح

 شوند.می وارد اشتقاق هاكور پس از ادغام ریشهارالعات تصریفی مذ یعنی شوند؛قاق میاشت
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 0Adjهكا بكا برچسكب مقولكه     شود و فرافكنكی آن ادغام می Adjبا مقولة  "پاك"ابتدا ریشه 

ها فااد مقوله هستند پس شود و چون ریشهادغام می 0Adjبا  "كن"شود. سپس ریشة انجام می

-الزم به ذكر است ككه ادغكام   د.كندوباره برچسب دستوری گره باالتر را تعیین می 0Adjهمان 

كنندة مقولكه نهكایی ریشكة    آن تعیینفكنی او ارارگرفتن در زیر فر Adjشدن ریشة فعل با مقولة 

 [u-tense]نصة فعل نیست زیرا ریشة فعل برای رفع نیاز تصریفی خود یعنی برای بازبینی مش

شود ككه در  حاق میكند و الحركت می  كه حامل زمان دستوری است( v*به هسته فعل سب  

كرد ی  هستة نقشی پذیرد و حتی عملكند، تصریف میآن جا مقولة دستوری فعل دریافت می

 كند.پیدا می

( بكین  0259؛ 0222چامسكی   نیست. Tلزوما دا  بر وجود هستة  [tense]وجود مشنصة 

 فقكط ارزش  [tense]ككه مشنصكة   تمایز گذاشته و گفتكه اسكت    Tو هستة  [tense]مشنصة 

گكر آن  ی  هستة نقشی است كه جایگاه مشن  Tكند اما هستة دستوری زمان را مشن  می

شكود. بكه گفتكة وی،    وارد اشكتقاق مكی   [tense]باید توسط فاعل اشغا  شود و بدون مشنصة 

چكون ایكن    بكرد. مكی  5بكه ار   Cرا از هستة فكاز   [tense]در ساخت جمله، مشنصة  Tهستة 

 و اائل به اشتقااات ساختواژی پیش از نحكو اسكت   نی كلمه استتحقی  محدود به ساختار درو

شویم زیرا وجود این هسته مشروط بكه  در ساختار درونی كلمه نمی Tاائل به وجود هستة  پس

 وجود فاعل و ساختار نحوی جمله است.  

 
 فعل رفع نیازهای محاسباتی صرفی (3)نمودار

 

، بكرای رفكع   [u-tense]ی نیاز محاسكباتی  دارا "كن"فعل  ریشه رب  مبانی نظری ذكر شده،

رب  رویككرد ریتكزی   . جا باید منجمد شود در آن شود وبازبینی  این نیاز حركت كرده است تا

 ؛0222چامسككی    .دهكد در آن انجماد رخ مكی ای از اشتقاق است كه مرتبه این( 0256؛ 0252 

                                                           
1 Inheritence 



 59       فاز            اشتقاق نظريه اساس بر فارسی مركب فعل نوع يك تحلیل            سال هشتم، شمارة دوم      

 

 

مرنتز  است. از به حساب آوردهدهد را سطح فنقاری از اشتقاق كه در آن انجماد رخ می( 0259

فاز سكاختواژی  در مطالعات خود به این  (0255(، فابرگاس  0229ی سیولو  (، د0222؛ 0225 

( نیكز  0220مگردومیان   اند.های مركب اشاره كردهدر فعل رورخاصدرون كلمات مركب و به

ارمنكی اشكاره   هكای فارسكی و   های مركب در زبكان به وجود این فاز ساختواژی در ساخت فعل

هكای  در ایكن گونكه از فعكل    است [tense]حامل كه  v*فعل سب   هستة كرده است. بنابراین،

ی ارائكه شكده در ایكن    نموداهكا در  یكمكان اكوس  تكر از  چه پایینآن ستة فاز است.مركب ی  ه

عناصری دیگكر   هستة فاز به اضافة ،آن ساختواژی است و در مقابل فاز ته دامنةارار گرف تحقی 

فاز الزم است پس از رفع نیازهكای   دامنة .استفاز  پوستةنیز اری باالتر از آن های ساختر الیهد

 بكرای   ( منتقكل شكود  یكی و خوانش آوا ییخوانش معناسطوح یا محاسباتی به سطوح میانجی  

مگردومیان، های مركب فارسی رجوف شود به ناپذیری دامنه فاز در فعلرسوخ مشاهده جزئیات

0220 :056-000.) 

های مركب در زبكان فارسكی   كرد فازگونه فعلتواند دا  بر عملشواهدی وجود دارد كه می

فعكل سكب  در یك  دامنكة     یكی از شواهد این است كه جزء غیرفعلی برای ایكن ككه بكا    باشد. 

و در ی  دامنة اشتقاای مشترك با فعل سب  بازنمون و خكوانش   مشترك ارار گیرد اشتقاق فاز

دهكد  های مركب نشان میترتیب ساختاری فعل كند.فاز حركت  دامنة فاز به پوستة از باید شود

فكاز اكرار    گر هستةیعنی در جایگاه مشن  ساختواژی در پوستة فاز "پاك"كه جزء غیرفعلی 

ای ( توالی خطكی تكابع تسكلط سكازه    991 :5331 چامسكی،  5زیرا رب  اصل انطباق خطی دارد

بكر   ای دیگر تقدم دارد ككه ای در ترتیب خطی بر سازهسازه ایطیاست. به عبارت دیگر، در شر

ای ای داشته باشد. رب  این اصل، جزء غیرفعلی باید بر فعل سب  تسكلط سكازه  آن تسلط سازه

چنین امری این است ككه   . الزمةگیردزیرا در توالی خطی ابل از فعل سب  ارار می داشته باشد

ای اشكتقا  ، هر حركت باید انگیكزة از رر  دیگر ارار بگیرد.فاز  در پوستة "پاك"جزء غیرفعلی 

 [EPP]دارای مشنصكة   v*روری كه گفته شد، هستة فاز ساختواژی  و محاسباتی داشته باشد.

جزء غیرفعلی و فعكل  از رر  دیگر، دهد. است كه عناصر دامنة فاز را به پوستة فاز حركت می

خوانش معنكایی و آوایكی یك  فعكل      ته باشند تاارار داش مشترك كمینة در ی  دامنة باید سب 

رای رفع نیاز ب "[u-tense]كن " ریشه فعل بنابراین، پس از آن كه .ها به دست آیدمركب از آن

                                                           
1 Linear Correspondence Axiom 
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كند و جزء غیرفعلی حركت می است( [tense] كه دارای مشنصه  فاز تصریفی خود به پوستة

گیرنكد. اگكر   متفكاوت اكرار مكی    فازی منةدر دو دا هاآن سپس ماند،میباای  فاز در دامنة "پاك"

فكاز حرككت    تواند بكه پوسكتة  نمی یفعلگاه جزء غیرمرحله بازنمون شود آنفاز در همین  دامنة

ارار بگیرد تا بكا   اشتقاای مشترك عل سب  در ی  دامنةجزء غیرفعلی الزم است با فپس،  كند.

در سطوح خكوانش   مركب را بازنمون شوند و خوانش ی  فعل از اشتقاق در ی  مرحله و هم

خكوانش آوایكی فعكل     ،پدید آورند. در غیر ایكن صكورت   معنایی و آوایی در ی  دامنة مشترك

ا شود زیرا اثر حركت فعل سب  فااد ارالعات آوایی است و بروز آوایی پیكد مركب محق  نمی

 نكدارد. شده دسترسی به فعل سب  در پوستة فكاز  كند و جزء غیرفعلی در دامنة فاز بازنموننمی

تكا هكم    كنكد فعلی بكه پوسكتة فكاز حرككت مكی     جزء غیر ،فاز دامنة شدن ابل از بازنمون بنابراین

. در گیكرد یكسانی با فعل سب  ارار مكی  در دامنة اشتقاای هم ورا حذ  كند  [EPP]مشنصة 

   .این مراحل اشتقاای ترسیم شده است 4-نمودار

خكورد ككه از ایكن    های مركب ی  معیار كمینگی به چشم مكی تقاق فازگونه فعلپس در اش

مشترك بكازنمون   زء غیرفعلی و فعل سب  در ی  دامنة كمینةنشان، جارار است: در حالت بی

نشان، فعل سب  و جزء غیرفعلكی بایكد   شوند. این بدان معناست كه در حالت بیو خوانش می

 فازگونه بازنمون و خوانش شوند. ای یكسان  از اشتقاقدر مرحله

 یكا  رد(  توانكد بكا اثكر   جكزء غیرفعلكی مكی    مذكور فاز بته الزم است ذكر شود كه در دامنةال

حركت فعل سب  خوانش معنایی فعل مركب را به وجود آورد زیرا اثر حركت فعكل سكب  از   

شتقاای فقط در اچنین  شود كهوانش آوایی آن محق  نمیپذیر است اما خلحا  معنایی خوانش

داری، رعایت بعضكی  د. در شرایط وجود نشانگردمی دستوری محسوب، بودندارصورت نشان

 از وجكود دو دامنكة  ای حكاكی  چنین پدیكده  یابد.دیگر تقدم می های آوایی معیارها یا محدودیت

هكا پكیش از دیگكری    های مركب اسكت ككه یككی از آن دامنكه    اشتقاای متفاوت در ساختار فعل

 شود. این همان عملكردی است كه در اشتقاق فاز مطرح شده است.نمون میباز
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 جزء غیرفعلی به پوسته فازحركت  (4 نمودار 

 

های اشتقاای دارنكد.  كننده در عملكرد و ماهیت واجی ساختفاز نقشی تعیین دامنه و پوستة

فارسكی اشكاره    هكای مرككب  ( به عملكرد آوایی فازگونه در فعكل 000-056: 0220مگردومیان  

 های مرككب در فعل وجود ی  فاز ساختواژی در درونز دیگر شواهدی كه دا  بر كرده است. ا

دار از هایی نشكان ، كاربرد ساختباشدها میفاز در این فعل زبان فارسی و وجود دامنه و پوستة

یی هكا دار حكاكی از شكم زبكانی و شكناخت الیكه     های نشكان هاست زیرا كاربرد ساختاین فعل

گیكرد. در سكب  شكعری فارسكی     داری دستوری شكل میساختاری است كه بر اساس آن نشان

كند، فعل سب  به پوسته فاز حركت میبا وجود آن كه برای حفظ وزن شعر و امثا  آن،  گاهی

كنكد. جكزء   مانكد و حرككت نمكی   باای مكی  فاز در دامنة جزء غیرفعلی در جایگاه اصلی خوداما 

رود رب  آن چكه ذككر شكد انتظكار مكی      شود وماند و بازنمون میز باای میفا نةغیرفعلی در دام

از شم زبانی شكاعر اسكت    گرفتهنشأتداری دستوری نشان اینخوانش فعل مركب انجام نشود. 

در  داری دسكتوری و حفظ وزن شعر ی  نشان برای ثبات هاكرد فازگونه این ساختعمل از كه

 آورد. ها به وجود میآن

وانش معنایی، ارالعكات معنكایی   آید كه در سطح خها چنین پدید میداری این ساختننشا

پكس   ،پكذیر اسكت  چنان وجود دارد و خوانشاصلی  یا همان رد حركت( فعل سب  هم نسنة

و معیار كمینگی برای خوانش معنكایی  ، پذیر استانجامدر این دامنه خوانش معنایی فعل مركب 

پكس جكزء    حكذ  شكده اسكت    آنح خوانش آوایی ارالعات آوایی اما در سطآن محق  است. 

و معیار كمینگی برای خوانش آوایكی   دامنه نیستندهمبرای خوانش آوایی غیرفعلی و فعل سب  

 ،شكعر زبكانی  نشان نباید صورت بگیرد. چون در سب  و این در حالت بی آن محق  نشده است
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-مكی یابند پس اشتقاق نادستوری نایی تقدم میله و معیار آومعیارهای آوایی دیگری بر این مسئ

 شود، مانند:دار میبلكه فقط نشان گرددشود و از جریان خار  نمی

 فراز  یكی مهتری بود گردن            دراز كردمبدین نامه چو دست  -9

 تا  و تنت و كاله و نگین بران               آفرین كردزمین را ببوسید و  -4

فكاز حرككت    ها جزء غیرفعلی در دامنة فاز باای مانكده و بكه پوسكتة   این بیت در هر كدام از

خوانش معنایی فعل مركب در ی  دامنكه   .افتد، اشتقاق از جریان نمیاین وجود نكرده است. با

شكود. در سكطح   محقك  نمكی   در یك  دامنكه كمینكه    آن اما خوانش آوایی پذیر استكمینه انجام

هسكتند   زبانی شكعر  یابند كه خاص سب دیگری بر آن تقدم می خوانش آوایی معیارهای آوایی

دهكد و در  فعل به حركت خود ادامه مكی  ریشةمانند حفظ وزن شعر و سایر موارد. گاهی حتی 

 گیرد، مانند:جایگاهی دورتر از جزء غیرفعلی ارار می

  یاداز زا  بسیار  كردچو آمد ز درگاه مهراب شاد         همی  -1

در این چند بیت  نشان،برعكس كاربرد زبانی در حالت بی دهد كهری نشان میچنین ساختا

فاز ارار دارد و در آن جا بازنمون شده اسكت ركوری ككه توانكایی      جزء غیرفعلی در دامنةشعر 

 دارد.  های دیگر ندارد و از نظر آوایی وزن و اافیه شعر را ثابت نگه میحركت به جایگاه

-گكذاری نیكز نشكان   تكیه آوایی الگوی علی و فعل سب  بر اساسكرد آوایی جزء غیرفعمل

نشان  (0229  5پورفازهای اشتقاای است. كهنمویی تمایز دامنه و پوستة تمایزهایی مشابه دهندة

اسكت. او  متفكاوت   در زبكان فارسكی   نحكوی  با گروه در كلمه 0تكیهآوایی الگوی  داده است كه

هكای  لمات مركب در زبان فارسی پرداخته است. یافتكه سپس به بررسی الگوی آوایی تكیه در ك

-كلمه را از خود نشان مكی  مركب و صفت مركب الگوی آوایی تكیةدهد كه اسم وی نشان می

امكا فعكل مرككب الگكوی      گیرد.ارار می آخرین واژه كه بر اساس آن تكیه بر هجای پایانی دهند

ن تكیه بر هجای او  از اولكین واژه  اس آكه بر اس دهدگروه نحوی از خود نشان می آوایی تكیة

 (-بپیشوند وجه التزامكی    (، یا-واتی پیشوند استمراری  می های بسیطفعل اما. گیردارار می

شوند و تكیه آوایی بكر ایكن   ها بپوندد از الگوی آوایی كلمه خار  میبه آن( -نیا پیشوند نفی  

ال گفتكه شكد عناصكر    چكه اكب  تند و ربك  آن این پیشوندها تصریفی هسك  گیرد.پیشوندها ارار می

                                                           
1 Kahnemuyipour 

2 Stress 
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شاهدی بر این باشد كه  تواندهمین می شوند.فاز ساختواژی وارد اشتقاق می تصریفی در پوستة

هكای مرككب   در فعل گیرد.فعل ارار می ساختواژی فاز تكیة آوایی بر عناصر تصریفی در پوستة

شكود ككه در   رد و ایكن نیكز باعكث مكی    گیفاز ارار می ةدر پوستجزء غیرفعلی آوایی بر  تكیةنیز 

 مقایسه با اسم مركب و صفت مركب الگوی آوایی آن متفاوت باشد.

در تشككیل  ، اره شكد و همچنكین شكواهد بكاال    ها اشهای مطالعات پیشین كه به آنیافتهرب  

كرد معنایی فاز ساختواژی وجود دارد كه بر چگونگی اشتقاق و عمل ی  هستة های مركبفعل

 دامنه و پوسته است.  گذارد. این فاز ساختواژی دارای ی  ها تاثیر میآن و آوایی

یكت  شكود و اابل های اشكتقاای خكار  مكی   فاز از دسترس عملیات دامنة ،روری كه گفته شد

توانكد در مراحكل   ارار دارد و مكی  نحوی هایفاز در دسترس عملیات پوستة اماگسترش ندارد. 

در  یكری، ضكمایر انعكاسكی   گرب  این نتیجه گسترش یابد. بعدی اشتقااات ساختواژی و نحوی

هكای  دسترسكی بكه دامنكه    نیز خودستایی كردنو  خودداری كردنمثال در پوستة فاز ساختواژی 

 فكاز  دامنكة كه چنین امككانی بكرای   در حالی ،گزینی كنندتوانند مرجعاشتقاای بعدی دارند و می

 وجود ندارد. ساختواژی

 هكا زیكرا در تركیكب آن   تكر اسكت  به مراتب پیچیده سازی كردنبازنند ما اشتقاق فعل مركبی

در  به مراتب بیشتر اسكت.  هاعناصر بیشتری وجود دارد و رعایت كمینگی در جریان اشتقاق آن

 شكوند و مكی  هكای دسكتوری ادغكام   با مقوله "كرد"و  "ساز"، "باز" عناصر بازسازی كردنفعل 

ترسكیم   0-نمودارچه است كه در ن مرحله از اشتقاق مشابه آند. ایآورنفاز را به وجود می دامنة

شكود. ایكن پسكوند    وارد جریان اشتقاق می "ی-" پسوند فاز، پوستةدر بنش سپس  شده است.

ای دسكتوری خاصكی   هك مشتمل بر ارالعكات و مشنصكه  كه  ای استدارای ی  االب زیرمقوله

-69: 5322به گفتكة لیبكر     .است خودشدستوری پایه واژگانی مشنصات  كنندةاست و تعیین

ای است كه ارالعاتی در مورد ستاك متصل بكه خكود و   مقوله(، هر وند دارای ی  االب زیر62

پسكوند   ساختواژی االبپس  اند.ها فااد این االب. اما ستاككندكه تولید می دارد ایمقولة كلمه

-. این االب زیرمقولهنشان داد: توان چنین  را می "ی-"

پذیرای بعضی عناصر واژگانی خاصی باشد. مقولكة  تواند می "ی -"كند كه پسوند تعیین میای 

های واژگانی و دیگر عناصكر سكاختواژی متنكاظر بكه     دستوری این پسوند مشروط به در  ریشه

های واژگانی بكه درون آن االكب در    ای آن است. یعنی تا واتی كه ریشهدرون االب زیرمقوله
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نیكز بكه آن پسكوند تعلك       Nی اشتقاای آن پسوند برآورده نشود مقولة دستوری نشوند و نیازها

شود هنوز مقولة دستوری این پسكوند  با ادغام می "ی -"پسوند با  v*0پس واتی كه  گیرد.نمی

گذاری را زودتر انجام كند و كار برچسباین فرصت را پیدا می v*0مشن  نیست و سرانجام 

 وجود دارد كه اگكر یك  ریشكة    [tense]ی  مشنصة  ایزیرمقوله بدر درون این اال دهد.می

شدن اجزای ایكن  شود. وارد میفعلی به درون آن در  شود فقط در ستاك سازگار با آن نمایان 

 :توان به این صورت ترسیم كردرا می فعل مركب به جریان اشتقاق
 

 
 فعل مرکب بازسازی کرد اشتقاق اولیة (5)نمودار

 

در  [tense] ی بكه مشنصكة  فعلك  ةتكرین ریشك  نزدی  عنوانبه "[u-tense] كن" فعل ریشة

تحكت تكأثیر    "5بكاز "و ریشكة   "tense]-[u سكاز "فعكل   سپس ریشكة  ،دشوالحاق می هستة فاز

های فعل مركب، به ای یكسان با دیگر سازهچنین برای ارارگرفتن در دامنهو هم EPPمشنصة 

 ایبكه درون االكب زیرمقولكه    شكوند و الحاق می "ی -" به پسوند كنند وپوسته فاز حركت می

ای نیز در درون این االب زیرمقولكه  "[u-tense]ساز "ریشة فعل  .شوندمی پسوند مذكور وارد

پكس از   "ی -"چون مقولكه دسكتوری پسكوند     تواند مشنصة دستوری خود را بازبینی كند.می

-مكی  v*0 گردد پكس تعیین می "ی -" پسوندبه  هاآن شدنفاز و الحاق ها از دامنةحركت سازه

پایكانی  یعنكی    گكرة  دسكتوری  برچسب و مقولة  ،تواند زودتر این كار را انجام دهد و سرانجام

-نزدی  v*0در هسته فاز  [tense] مشنصةشود. انتناب می v*0باالترین گره( اشتقاق توسط 

كنكد. بكه ایكن ترتیكب،     ب مكی ا جذ( ر"كن"یعنی   [u-tense]با نیاز دستوری  فعل ین ریشةتر

                                                           
كند ای فرض شده است كه چون در تركیب دارای معنای ثابتی است مانند پیشوند عمل میدر این جا به عنوان واژه "باز" 5

 اما در اصل ی  عنصر واژگانی است.
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 درون االكب [tense] بكه مشنصكة    اسكت  دارد الزم [u-tense]ككه آن هكم    "ساز"فعل  ریشة

   خود را بررر  كند. ی( الحاق شود تا نیاز تصریفی-پسوند   ایزیرمقوله

 
 در پوسته فاز بازسازی كردن گیری فعل مركبشكل( 6 نمودار 

 

 "[u-tense] ككن "، "[u-tense] گذار"، "سرمایه" تدااب گذاری كردنسرمایه فعل مركب در

 [tense] مشنصةدارای  v*هستة شوند. سپس ادغام می یدستور ایمقوله ای بادر سطح ریشه

دارای  "ی –"د. سكپس پسكوند   شكو به آن الحاق مكی  "[u-tense]كن " ریشةشود كه ادغام می

-" ود. پس از ادغام پسوندشادغام می  ایاالب زیرمقوله

تحت  "سرمایه"و  "[u-tense]گذار  "فعل  ، ریشةای استكه دارای چنین االب زیرمقوله "ی

 "ی-"كنكد و در آن جكا بكه پسكوند     ت مكی فاز حرك به پوستةهستة فاز،  [EPP] تاثیر مشنصة

در آن "[u-tense]گكذار   "ریشة  شود.آن در  می ایشوند و به درون االب زیرمقولهالحاق می

پیكدا   "گكذار "و صورت آوایكی   دسترسی دارد [present tenseمشنصة ]زمان  ةجا به مشنص

 شكود. در  مكی در االب ساختواژی  وشود پسوند الحاق مینیز به  "سرمایه" واژة . ریشةكندمی

شود كه به همكین دلیكل نقكش مفعكو      اعطا می "سرمایه"به  "گذار"فعل  پذیركنشنقش تتایی 

 :یعنككی بككه ایككن صككورت  دارد،  درون جككزء غیرفعلككی در  "گككذار"عنككایی بككرای فعككل  م

تكوان بكه صكورت    ركب را مكی مراحل اشتقاای این فعل م .

 ترسیم كرد. 2 نمودار

ای شدن ریشة فعل بكا مقولكه  های اشتقاای جدید ادغامروری كه ابال هم ذكر شد، در روش

در اشكتقاق   غیرفعلی و ارارگرفتن تحت فرافكنی غیرفعلكی در مراحكل اولیكه اشكتقاق مشككلی     

كند به شرط آن كه در مراحل بعدی اشتقاق حركت كنكد و بكه یك  مقولكة     دستوری ایجاد نمی
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ها فااد هر گونه مقوله دستوری هسكتند و بكه صكورت    به عبارتی دیگر، ریشه فعلی الحاق شود.

شكود ككه در آن جكا    ها در جایگاهی تعیین مكی شوند و مقوله نهایی آنمقوله وارد اشتقاق میبی

 شوند.بازنمون و خوانش می

 
 گذاری کردنسرمایهاشتقاق فعل  (7)نمودار

 

-جسكت "و  "گوگفت" ، جزء غیرفعلیجو كردنجستو  گو كردنگفتهایی مانند در فعل

كه هر ككدام از   اندساز دستوری ساخته شدههمپایه ی  از دو ریشة فعلی یكسان به اضافة "جو

 ، جكزء غیرفعلكی  وآمكد ككردن  رفكت ل اند. در فعظاهر شده زمانی متفاوتی ستاكها در آن ریشه

ساز دسكتوری سكاخته   ی  همپایه به اضافة  رو، آی( یكسان تقریبا نیز از دو ریشة "وآمدرفت"

 "رو"های فعلكی  اند اما ریشهزمانی یكسان ظاهر شده ستاكشده است كه هر دو ریشه در ی  

های مركب شبیه همپكایگی  علء غیرفعلی این فتفاوت معنایی دارند. نوف تركیب در جز "آی"و 

نكداد عملیكات   آینكد زیكرا درو  هكا واژگكانی بكه حسكاب مكی     نحوی است، اما این سازه دو سازة

اخته اسكت. در همپكایگی نحكوی، مقولكة     جدیكدتری سك   واژةشكده و  ساختواژی دیگری وااكع 

در همپكایگی   آن اسكت امكا   دهنكدة دستوری كل آن سازه همسان مقولة دو پایه نحكوی تشككیل  

فعلی به دست  ستاكدستوری غیرفعلی از دو  های مركب ی  سازه با مقولةین فعلموجود در ا

له این است كه چنین ساختاری چگونه در اشكتقااات سكاختواژی شككل    آمده است. اكنون مسئ

 گیرد.می

-مكی شان تركیب دستوری هایبا مقوله هستند جزء غیرفعلی سازندة ی كهفعل ابتدا دو ریشة

 .اسكت  [u-tense]كه وابسته به زمان دستوری یكا   شودادغام می "كن"فعل  ریشةشوند، سپس 

تكرین  شود ككه نزدیك   ادغام می [tense]دستوری  مشنصةدارای  v*هستة احل، بعد از این مر
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كنكد. در ایكن   است به خود جكذب مكی   [u-tense]یا  فعل را كه وابسته به زمان دستوری ریشة

-همپایه ایزیرمقوله االب شوند. سپسالحاق می [tense] به مشنصة "كن"عل فریشه مرحله، 

: شكككود ككككه چنكككین اسكككتادغكككام مكككی (N  اسكككمغیرفعلكككی مكككثال  سكككاز دارای مقولكككة

 آمكده دو ریشكة  وجكود اكنون در ساختار اشتقاای بكه  .

دو  ایب زیرمقولكه ، در درون االك هستند. از رر  دیگر [u-tense]جود دارد كه هر دو فعلی و

گیرند. ایكن دو  فعلی ارار می هایدستوری زمان وجود دارد كه هد  حركت آن ریشه مشنصة

فكاز سكاختواژی بكازنمون     د زیرا در غیر این صورت، در دامنةفعل الزم است حركت كنن ریشة

 اا  خكوانش نك مانكد و  باای می [u-tense]ها شوند و در سطوح میانجی نیاز محاسباتی آنمی

 گردد.شدن آن میشود كه منجر به نادستوریسایی میشنا شود و اشتقاق ناهمگرامی

فعلی مطرح نیست، روری كه هر كدام از ایكن دو ریشكه    اولویت حركت برای این دو ریشة

تواند او  حركت كند و ساختار اشتقاای را به وجود آورد. بكه همكین دلیكل اسكت ككه هكم       می

 "آمدشد "یا  "شد و آمد"و  "و شدآمد "به همین رری  یا  "رفت آمد و"و هم  "آمدو رفت "

 د. در زبان فارسی وجود دار

 "نگفكت " دو ریشه از فعل و "جستن" ه از فعلگو( دو ریشجو( و  گفتاشتقاق  جستدر 

دارای  v*هسكتة  و سكپس   "ككن "ریشكه فعكل   شوند. بعكد،  در مراحل ابتدایی اشتقاق ادغام می

تكرین  نزدیك   (v*در هستة فاز   [tense] وند. مشنصةشادغام می [tense]دستوری  مشنصة

به آن  ترین فاصلهدر نزدی  "[u-tense] كن"كند و به این دلیل، فعل فعلی را جذب می ریشة

  شكككككود. در مراحكككككل پایكككككانی اشكككككتقاق، االكككككب سكككككاختواژی   الحكككككاق مكككككی 

 "نجست" ه از فعلشود كه دو ریشادغام می  

سازند. های موجود را میشوند و تركیببه درون آن در  می [u-tense]به صورت  "تنگف"یا 

 های فعلی مطكرح نیسكت زیكرا هكر    در این موارد نیز اولویت حركت در هیچ كدام از این ریشه

 شود.حاصل مییكسانی تركیب  كدام كه زودتر حركت كند باز

با فعل سكب    شدههای مركب ساختهفعل از چگونگی اشتقاق فازگونة هاییتا كنون به نمونه

شكود ككه چگونكه    اشتقاق فكاز توضكیح داده مكی    در چارچوب نظریةاشاره شد. اكنون  "كردن"
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شود. یعنی چگونگی تعامل سطح اشتقااات سكاختواژی  گسترش نحوی جزء غیرفعلی فراهم می

 شود.های مركب تحلیل میبا اشتقااات نحوی در تشكیل این نوف از فعل

مشاهده شد كه جزء غیرفعلی در اشتقااات نحوی از فعكل سكب     6تا  5های شمارة ثا در م

هكایی ككه تكا    كند. بر اساس تحلیلشود و در ی  گروه نحوی غیرفعلی بازنمود پیدا میجدا می

وجكود دارد.  های مركب از فعل ی  فاز ساختواژی در درون گونة مورد نظر این جا مطرح شد،

شكود و از دسكترس   بازنمون مكی  ای است كه پس از انجام محاسبات نحویهاین فاز دارای دامن

-های نحوی ارار مكی اما پوستة این فاز در دسترس عملیاتشود. های نحوی خار  میعملیات

هكای نحكوی جكزء    تحت تاثیر این عملیكات آیند. گیرد كه در مراحل بعدی اشتقاق به وجود می

شود كه ممكن است حتی هایی نحوی ظاهر میدر جایگاه شود وغیرفعلی از پوسته فاز جدا می

خار  از گروه فعلی در ساخت جمله باشد. پس پوسكتة فكاز سكاختواژی سكطح تعكاملی بكرای       

 آورد.های ساختواژی و نحوی فراهم میساخت

 گیرینتیجه .5

نحوی هستند كه  -های دوگانه ساختواژیهای مركب دارای ویژگیدر ابتدا ذكر شد كه فعل

های پیشكین  پوشش داد و تحلیل كرد. بررسی ها را در ی  نظریة دستوری آن توانسنتی می به

 حكوی در توان به نقض شرط شمو  نهایی مواجه بودند به عنوان مثا  میدر این زمینه با كاستی

 های مركب اشاره كرد.تحلیل گسترش نحوی فعل

اشكتقاق فكاز بكود. از     بنكای نظریكة  اای استفاده شد كه بكر م در بررسی حاضر، از روشی اشتق

تكری از  ای های اشتقاای این نظریه استفاده شد تا بتوان به توصیف دجدیدترین مفاهیم و روش

رب   های مركب در زبان فارسی رسید.تشكیل فعل جریان و نحو در چگونگی تعامل ساختواژه

هكای مرككب،   یل فعكل تشكك نقطه تعامل سكاختواژه و نحكو در   توان چنین گفت كه ها میتحلیل

 های نحوی ارار دارد.پوسته ی  فاز ساختواژی است كه در دسترس عملیات

-سكاخته  مركب هایبرای توصیف چگونگی اشتقاق فعل روری كه مشاهده شد این روش 

ی زایشی دیگر رویكردها هایو با یافته است جامعدر زبان فارسی روشی  "كردن"شده با فعل 

 در زبان فارسی "كردن"شده با فعل ساخته های مركبفعل ،ین رویكردرب  ا .هم تنااض ندارد

 در نحكو ماننكد  گیرد و ها در حوزه ساختواژه شكل میاشتقاق آنهستند كه هایی واژگانی واحد
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هكای  دسكترس عملیكات  در  هكا فاز اشتقاای آن ، پوستةاین وجود ی  هسته عملكرد دارند اما با

 شكمو   اصكل یابد. با چنین روشكی،  تاری میو گسترش ساخ گیردنحوی و ساختواژی ارار می

-سكاخته مكی  های سكاختواژی  اشتقاق های مركب در مراحلی ازفعل شود زیرانحوی نقض نمی

ارالعات معنایی و دستوری فعكل مرككب    شوند. یعنیس وارد اشتقااات نحوی میكه سپ شوند

حفكظ   های نحویاشتقاق ساخت آید در جریانكه در جریان اشتقااات ساختواژی به دست می

  گیرد.شكل نمینحوی شود و هیچ عنصر جدیدی در برونداد اشتقاق می
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