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 چکیده
سازی واژهیکی از فرایندهای زبانهای زنده همواره ناگزیر از تولید کلمات جدید هستند. 

است. از  مرکّبها ترکیب عناصر بسیط یا مشتقّ با یکدیگر و ایجاد واژۀ در  برخی از زبان

کند، آنجا که کلمات بسیط و فرایند اشتقاق تنها بخشی از نیاز واژگانی را برآورده می

عناصر موجود و  با استفاده از مرکّبگویشوران زبان همواره ناگزیر از ساخت کلمات 

ی هستند خاصّالگوهای ترکیبی آن زبان هستند. این الگوهای زبان دارای قواعد و قوانین 

گیرد. از این و هر زبان بر اساس ساختارهای نحوی و پیشینۀ تاریخی خود از آنها بهره می

که یکی از دیگری منشعب شده، را رو هیچ دو زبانی، حتّی دو زبان خواهر و یا دو زبانی 

مشابهی داشته باشند. در میان شاعران معاصر، مهدی  توان یافت که قواعد ترکیبی عیناًنمی

ثالث با دستیابی به توانش زبانی کاملی از زبان فارسی، تعداد کثیری از کلمات  اخوان

که حاصل غور و  ،. این تواناییه استرا ایجاد کرده و در شعر خود به کار برد مرکّب

ون ادبیِ قدیم و جدید فارسی است، باعث شده که کلمات مذکور دارای استقصاء او در مت

سازی در زبان فارسی باشند. تاکنون پژوهشی اسلوب و منطبق با قواعد ترکیبساختاری به

سازی اخوان انجام نشده است. در مورد انواع ساختهای مختلف به کار برده شده در ترکیب

بندی این از چند دفتر شعر این شاعر به دسته بمرکّدر این نوشتار با استخراج کلمات 

کلمات به لحاظ ساختاری و بررسی میزان اقبال او بر ساختهای مختلف ترکیبی پرداخته 

 شده است. 
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 مقدمه

با یکدیگر  هاترکیب کلمات موجود آنزبانها برخی از کلمات جدید در  ایجادیکی از روشهای 

اند که با گروههای نحوی خود کلماتی مستقلآیند به وجود میاز این طریق  است. کلماتی که

در ساخت این کلمات شود. متفاوتند و در فرهنگهای لغت مدخل مستقلی به آنها اختصاص داده می

بیش از دو جزء وجود ندارد. این  مرکّبشود و امکان ساخت کلمات استفاده می جزءتنها از دو 

دو تا از آنها پیشتر با هم  ،ترکیبی بدین معناست که در صورت وجود سه کلمه در یک ساختارِ

و نه کلمات  ،داده و به عنوان یک کلمۀ واحد و مستقلیا یک گروه اسمی  مرکّبتشکیل یک کلمۀ 

ی جهت ایجاد همنشینی خاصّیرو قواعد پ ،زبانهای مختلفاند. وارد ساختار جدید شده ،ای از هممجزّ

هستند و ایجاد این همنشینی و رابطه تنها شامل قرار دادن دو عنصر  مرکّبدهندۀ کلمۀ عناصر تشکیل

شده است تعیینپیشت قواعدی ازسازنده در کنار یکدیگر نیست؛ بلکه این همنشینی تحت حاکمیّ

اند و هر زبانی ویژهزبان ،شدهتعیینپیشاعد ازکند. این قواعمال میکلمات که زبان بر ساخت این 

اند تابع ویژگیهای نحوی زبان ، خود،این قواعد کند.ر این ساختها اعمال میخود ب مختصّقواعدی 

های جدیدی در محدودیتّتحمیل های تاریخی باعث ایجاد امکانات یا در دورهزبان الت و تحوّ

الت آن بر قواعد ساخت کلمات شود. نمونۀ بارز این تأثیرات نحو و تحوّمی مرکّبساخت کلمات 

شده از یک صفت و یک اسم در زبان فارسی و پیشینۀ آن هستند. ساختارهای ملکی ایجاد ،مرکّب

صفت پیش از  ،در گروههای وصفی -و نه همیشه- عمدتاً ناز آنجا که در زبانهای ایرانی دورۀ باستا

 ،، صفتشده با این دو عنصرساخته مرکّبت فاق کلمارد، نتیجتاً در اکثر قریب به اتّگیاسم قرار می

( خاصّ)اسم  -taxma-spāda، «دارای نژاد آریایی/ ایرانی» -ariya-ciçaم بر اسم است؛ مقدّ

: 1953کنت در زبان فارسی باستان هستند ) مرکّبهایی از این گونه کلمات نمونه« دارای سپاه دلیر»

اسم و صفت در گروههای وصفی در زبان فارسی امروز  تأخّردم و ل بر تقّ(. حال با تأم161ّبند  54

توان به شیوۀ تأثیر نحو زبان بر ل از صفت و اسم میملکی متشکّ مرکّبو نیز نحوۀ ساخت کلمات 

. را ایجاد کرده است کوتاهآستین آستینِ کوتاه، وآبی   ّروسری ، آبی ِروسریِساخت کلمات پی برد: 
نفی وجود ساختارهای ناقض این نظر در زبان فارسی نیست، اما با نگاهی به  البته در اینجا غرض،

: صفت پیش از اسم( و معادلهای تأخّرم و )با همین تقدّ اسمشده با صفت و ساخته مرکّبکلمات 

این   و یا نوشتاری بودن ترادبی تر،توان به میزان کهنبر صفت( می م اسمآنها با ترتیب عکس )تقدّ 

 با  بلندقد، سفیدچشم، تنگدل و درازرودهوت تفام صفت بر اسم پی برد. شده با تقدّگونۀ ساخته
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نسبت  اوّلدستۀ تر بودن یا نوشتاری -یا ادبی -در همین کهن ازدررودهو سفید، دلتنگ قدبلند، چشم

 است.  دستۀ دوم به

بینی و احصاء هستند همگی قابل پیش مرکّبقواعد حاکم بر ساخت کلمات چنان که ذکر شد، 

ملزم به پیروی از  جهت ایجاد کلمات جدید از طریق فرایند ترکیبگزینی از این رو مراجع واژهو 

آیین و قابل درک از سوی مخاطب کالم یا صحیح و بهای کلمه ،تا حاصل آن این قواعد هستند

که بیش از دیگران به تولید کلمات مرکّب مبادرت  یشعرای معاصر از یکی گویشور زبان باشد.

شده توسّط این اند، مهدی اخوان ثالث است. در این نوشتار با سنجش کلمات مرکّب ساخته ورزیده

 شده توسّطمندی کلمات ضربشاعر با قواعد ترکیب در زبان فارسی به تعیین میزان صحّت و قاعده

 او پرداخته شده است.

 پژوهش  شیوه و پیشینۀ

بندی هایی که در تحلیل کلمات مرکّب در زبانهای ایرانی مورد استفاده قرار گرفته دستهیکی از شیوه

کلمات مرکّب را  (51-41: 1379دهندۀ آنهاست. راستارگویوا )این کلمات بر اساس اجزاء تشکیل

-334، 315-312: 1387فارسی میانه و فارسی دری )در زبانهای باستانی، در فارسی میانه، ابوالقاسمی 

این کلمات را در زبان فارسی ( 1393و طباطبایی )( 77-53: 1387و ناتل خانلری )( 353-357، 337

این زبانها بدون ارائۀ  در تحلیل خود از کلمات مرکّبِ این پژوهشگراناند. مورد بررسی قرار داده

شونده و حاصل این ترکیبها یرانی تنها با ذکر اجزاء ترکیبساختارهای عمدۀ ترکیبی در زبانهای ا

رابطۀ اجزاء کلمۀ مرکّب با »علیرغم توجّه به  اند وهایی پراکنده و بدون انسجام ارائه کردهدسته

هایی اند. نمونهبندی برای  این کلمات عنایتی به این موضوع نداشتهدر سامان دادن دسته 1«یکدیگر

با  اندامدرست و نکورویقرار گرفتن کلمات  ،مندی و انسجام در تحلیل خانلریاز این عدم ساختار

(. این در حالی است که با در 61است )خانلری همان:  در یک دسته حالصاحب و جمالصاحب

این دو جفت کلمه غیر از اینکه صفتهای متشکّل  ،نظر گرفتن سه مالک اصلی تحلیل کلمۀ مرکب

دارند که عدم توجّه بدان سبب قرار گرفتن آنها در یک نیز از صفت و اسم هستند ویژگی دیگری 

در یک دسته در تحلیل داماد تازهو حرف کمقرار گرفتن کلمات  ،دسته شده است. مثال دیگر

اند نه اینکه هر دو از صفت و اسم ساخته شده (. این کلمات نیز با وجود67: 1393طباطبایی است)
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ها در آثار پیروان از این دست خلطدارای روابط یکسان بین اجزاء هستند و نه مقولۀ آنها برابر است. 

 شود.این شیوه بسیار دیده می

که در تحلیل زبانهای . در این شیوه روش دیگر در تحلیل کلمات مرکّب، شیوۀ سنّتی است

: 1964ویتنی  ؛1905واکرناگل )نک.به کار رفته اوستایی  ی سنسکریت وویژه زبانها بههندواروپایی 

شونده ء ترکیباجزابنا بر مقولۀ کلمات  (1936گیمن  و دوشن 245-236: 1892جکسن ؛ 480-515

 گیرندمورد تحلیل قرار می آنها آییِباهم حاصل ازکلمۀ مقولۀ بین آنها و نیز  معنایی-نحوی رابطۀو 

 بندیدستهاین در  .شوندهای کلّی آنها با در کنار هم نهادن یکبارۀ هر سه این مالکها ایجاد میو دسته

هر از آن جهت که  این شیوه نسبت به رویکرد پیشیناست، هندی  که میراثی از زبانشناسیِ باستانیِ

نکته و این  دارند دارای مزیّت استکامل در آن دخالت  سه مالک اصلی تعریف کلمات مرکّب

ت یّنکتۀ حائز اهمّ .گرددتفکیک با مرزهای مشخّص و واضح میهای مجزّا و قابل باعث ایجاد دسته

مرکز بودن کلمۀ مرکّب است. هرچند این موضوع مرکز یا دروندر این رویکرد توجّه به مسألۀ برون

ت کلمات مرکّب در سنّبندیهای ه و نامگذاری قرارگرفته، دستهدر زبانشناسی معاصر مورد توجّ

این موضوع اشاره به این دارد که هندی نشاندهندۀ وقوف زبانشناسان باستانی بر این موضوع است. 

به  مرکّبچیست؟ بر این اساس کلمات  مرکّبکنندۀ نقش مرکزی در کلمات هستۀ معنایی و ایفا

هستۀ معنایی کلمۀ  ،ءزااجمرکز یکی از ند. در کلمات دروناهمرکز تقسیم شدمرکز و بروندرون

 مقیّدآن را محدود و  ،نحوی زء دیگر از طریق توصیف و یا رابطۀو ج هدرا تشکیل می مرکّب

 ،نقش هسته را بر عهده دارند ءکه هر دو جز عطفی، مرکّبه شامل کلمات کند. این تعریف البتّمی

هستۀ معنایی نیست و حاصل ء دربردارندۀ یک از دو جزمرکز هیچبرون مرکّبشود. در کلمات نمی

مرکز ای درونکلمه کتابخانهدارد.  ای بیرون از ساختار ترکیبر هستهآیی دو جزء داللت بباهم

نمایانده شده  مرکّباست؛ از این رو که این واژه داللت بر نوعی خانه دارد که با جزء دوم این کلمۀ 

، تن دارد و نه بر پیلداللت بر ا نه امّ پیلتننقش محدود کردن این جزء را دارد.  ،تنها ،اوّلاست. جزء 

مرکز . از این رو این کلمه برونپیل دارد تنی چون تنِ یا جانوری دارد که  بلکه داللت بر شخص

شکّی  ،کلمات فارسی تا حدّی از شیوۀ هندی پیروی کرده بندیاز میان کسانی که در دستهاست. 

( مضاعف 2( مزدوج 1های این کلمات را در دسته ،با تمرکز نسبی بر روابط نحوی اجزاء است. او

قرار داده است.  معمول( غیر5( مشتق از عبارت فعلی 4( تعیینی )شامل وابسته،توصیفی و ملکی؟( 3

 بندی او اشکاالتدر دسته ،به رغم اتّخاذ شیوۀ صحیح در تحلیل کلمات مرکّب از سوی این محقّق



 نساختارهای ترکیبی اسمی زبان فارسی و.../ جاللیا :وهشیژپ-علمیمقاله  37

 

 

 

قرار دادن کلمات ملکی در به  ،می توان از این میاناز جمله خورد؛ به چشم می فراوان کلّی و جزئی

مقولۀ به نیز عدم توجّه و  اتّصالی اصّ  به کلمات مرکّبای خبویژه عدم اختصاص دسته و ذیل تعیینی

ر دو دستۀ را د( نیز کلمات مرکّب 117-109، 1358صادقی ) اشاره کرد. اجزاء و حاصل ترکیب

تند که در صرفی )با دو شاخۀ تبیینی و ملکی( و نحوی )با سیزده شاخه که دربردارندۀ کلماتی هس

پور نیز از این جهت که اند( گنجانده است. تحلیل مختصر خیّامنامیده شده این مقاله عطفی و اتّصالی

بندی کرده نسبت به کلمات مرکّب را بر اساس مقولۀ حاصل ترکیب به دو دستۀ اسم و صفت دسته

 (.64، 48-47: 1397پور ای که در آغاز ذکر شد دارای مزیّت است )رک. خیّامشیوه

عمدۀ ترکیب در زبانهای ایرانی و بویژه زبان فارسی پرکاربرد وهای نخست دسته در این پژوهش 

و به صورت مختصرتشریح خواهند شد. سپس بر اساس این شیوه کلمات مرکّب به اختصار معرّفی 

مهدی اخوان ثالث مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا با مقایسۀ آنها با معیارهای ترکیب در زبان 

فارسی، میزان پایبندی این شاعر به اسلوبهای ساختهای ترکیبی و نیز میزان عنایت او به ساختهای 

چند دفتر شعر این شاعر، شامل زمستان، آخر شاهنامه، از این شود. این کلمات از خاصّ نمایانده 

گوید اوستا و مجموعۀ سه کتاب )که خود مشتمل بر در حیاط کوچک پاییز در زندان، زندگی می

اما باز باید زیست و دوزخ اما سرد، است( استخراج شده و سپس با مراجعه به دو فرهنگ زبان 

نامۀ دهخدا و فرهنگ بزرگ سخن، کلماتی که ساختۀ اخوان نبود و پیش از او در فارسی، یعنی لغت

آن به اخوان  تعلّقمتون نثر و نظم یا زبان محاوره کاربرد داشته به کنار نهاده شد. سپس آنچه نسبت به 

 اطمینان بیشتری وجود داشت مورد مطالعه قرار گرفت.

 بحث و تحلیل 

( 1نج دسته شامل ایرانی قابل تفکیک  به پنج دستۀ اصلی هستند. این پکلمات مرکّب در زبانهای 

( دارای جزء اوّل غالب هستند. از میان این 5( الصاقی 4( دارای جزء دوم فعلی 3( تعیینی 2ملکی 

مرکزند. در دو درونهای تعیینی و دارای جزء دوم فعلی مرکز، دستهبرون های ملکیهها دستدسته

 .مرکزند.مرکز و برخی برونبرخی از کلمات درونو دارای جزء اوّل غالب   دستۀ الصاقی

 bahuvrīhi(: معموالً این دسته با نام سنسکریت possessiveکلمات مرکّب ملکی ) -1

لف( شود. ویژگیهای کلّی کلمات مرکّب ملکی از این قرار است: اشناخته می« دارای برنج بسیار»

 اندهستند، امّا مانند سایر صفات از طریق تغییر مقوله قابل تبدیل به اسم مرکز هستند. ب( صفتبرون

کنندۀ شخص یا شیئی است که دارندۀ مدلولِ تنها اسم )در مورد کلماتی که ج( این صفت توصیف
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هستند( و یا یکی از اسمهای موجود در کلمه است )در  شامل یک اسم و یک صفت یا یک عدد

و اسم هستند( و جزء دیگر این کلمات صفت یا عدد یا اسمی است که مورد کلماتی که شامل د

لّق و یا تملّک است )نک. مایرهوفر کنندۀ همان اسم مورد تعکننده یا شمارنده یا محدودتوصیف

 شود:تقسیم می شاخه شش(. این دسته خود به 106-107: 1972

گذشته باشد:  یا مفعولی تواند صفت بسیط یا صفت فاعلیصفت می:  + اسمصفت  -1-1

 هایی از این دسته هستند.نمونه بالشکستهو  حالبرگشته، بلندقد

صفت در اینجا نیز می تواند صفت فاعلی یا صفت مفعولی گذشته باشد: : اسم + صفت -1-2

 .بستهزبانو برگشته بختو  قدبلند
است. در این گروه « گاوشکل» go.vapuṣترکیب دو اسم: نام سنسکریت این گروه  -1-3

جزء دوم همان اسم مورد تملّک و تعلّق است و اسم نخست نشاندهندۀ شخص یا شیئ و جانوری 

است که یا بدل اسم دوم است و یا اسم دوم به مدلول آن که آن نیز مورد تعلّق و تملّک اوست 

« پیکری چون پیکر کوهدارای » پیکرکوه، «دارای دلی همچون دل شیر» شیردلتشبیه شده است: 

 اند.های این دستهنمونه« دارای سیرتی چون سیرت اسکندر» اسکندرسیرتو 

اسم + حرف اضافه + اسم: هرچند تعداد این نوع کلمات در زبان فارسی چندان زیاد  -1-4

از آنجا که در این توان ردّپای این نوع ساخت را در زبان فارسی میانه نیز یافت. نیست، می

، این نهفته استکه ویژگی مشترک همۀ کلمات مرکّب ملکی است،  ،معنای دارندگی کلمات

پور آنها را از متعلّقات صفت کلمات در این نوشتار در ذیل این دسته قرار داده شدند. خیّام

(. 64دانسته است )همان: « نیزه به دست گرفته»را حاصل  دستبهنیزهمحذوف دانسته و کلمۀ 

: 1358آورده است ))الصاقی در این نوشتار( صادقی هم آنها را جزء کلمات مرکّب نحوی 

 اند.هایی از این دستهنمونه زنگبهگوش و  قفادرسر، زبانبهشانه (.116

در زبان فارسی این گاه این ساختار از زایایی باالیی برخوردار است. : + اسمعدد  -1-5

 و دوبرجه، صدساله.هزارپا  اند: کلمات به همراه پسوند ترکیب ساخته شده

ستاک ماضی + اسم: در زبانهای باستانی برخی کلمات مرکّب وجود دارند که از  -1-6

عولی در زبان فارسی میانه و فارسی شوند. این صفت مفصفت مفعولی به همراه اسم ساخته می

همانند سایر کلمات  تبدیل به ستاک ماضی شده است. کلمات مرکّب حاصل از این ساخت

اند. این شیوۀ ساخت در زبان فارسی میانه صفت هستند و گاه معنای فاعلی به خود گرفته ملکی
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آن در زبان فارسی نو باقی مانده است.  هاینمونهو بویژه زبان فارسی نو زایا نیست، امّا برخی از 

 .از این دسته است بردبارکلمۀ 

 ند،مرکزکلمات مرکّب الف( درون (: این دسته ازdeterminativeکلمات مرکّب تعیینی ) -2

 گروه است:اند. این دسته شامل چهار زیرب( بسته به اینکه هستۀ آنها اسم یا صفت باشد اسم یا صفت

یت این دسته سنسکر(: نام dependentکلمات مرّکب وابسته )اسم + اسم:  -2-1

tatpuruṣa «1 ز این دسته این است که جزء اوّل اسمی است کهممیّاست. وجه « خدمتکارِ او )

( یا مانند صفت 2 دانشسراو  کتابخانه، مانند: ( استgenitiveبا هسته در رابطۀ نحوی اضافی )

 .(106: 1972)نک. مایرهوفر   «فرشِ سنگی»فرش سنگکند، مانند: جزء دوم را توصیف می
 یا ضمیر مشترک : در این دسته صفت هسته است و جزء دیگر که اسماسم + صفت -2-2

و   «آشنا با درد» شنادردآشمار است. است وابستۀ آن است. در زبان فارسی این دسته کم

ممکن است که رابطۀ  .(44: 1393)نک. طباطبایی  اندمتعلّق به این دسته« آگاه از خود»خودآگاه 

 خبر.ازخدابینحوی بین اجزاء از طریق حرف اضافه نمایانده شود: 
نام سنسکریت این دسته  :(descriptiveکلمات مرکّب وصفی ) -2-3

karmadhāraya و یا  دهد و اسم یا صفتدسته، جزء دوم هسته را تشکیل می است. در این

است. جزء نخست نیز اسم، صفت، قید یا عددی است که به ترتیب، در حکم بدل برای  عدد

کند، یا تعداد آن می)برای هستۀ اسم و صفت( ، یا آن را توصیف )برای هستۀ اسم( هسته است

؛ مایرهوفر 1280و 1279، بند 494: 1964ویتنی ) )برای هستۀ اسم وعدد(کندرا مشخّص می

1972 :106). 

 .اینجا، چگونه، پیرمرد + اسم: صفت پرسشی/ صفت اشاره /بسیط فتص -2-3-1
 .شیرزن وبیت شاه اسم + اسم: -2-3-2
، اقلیمهفت)(.  است« دو گاو»  dviguدسته  ینا یتنام سنسکرعدد + اسم:  -2-3-3

 چراغ.چهل
 عدد + عدد: نهصد -2-3-4
 شنواکمصفت/قید + صفت:  -2-3-4

پربسامدترین ساختهای ترکیبی  جزء دوم فعلی غالب: این ساخت از کلمات مرکّب با -3 

در زبانهای ایرانی است. به دلیل اینکه در این دسته همانند کلمات مرکّب تعیینی جزء دوم هستۀ 
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اند؛ امّا به دلیل بندی سنّتی عموماً این دسته را در ذیل تعیینی قرار دادهکند، در تقسیممعنایی را ایفا می

برخی از در  ،خاصّ این دسته، که جزء دوم تنها ستاک فعل یا صفت مشتقّ از فعل است ویژگی

در این نوشتار نیز از این شیوه تبعیّت  ای جداگانه برای آن در نظر گرفته شده است.دستهها تحلیل

و گذشته ماضی، صفت مفعولی  ، مادۀ مضارع، مادۀجزء دوم این دسته از کلمات مرکّب شده است.

هستۀ کلمۀ مرّکب است و جزء اوّل یا اسمی  ،است. این جزء گذشته و یا مضارع صفت فاعلی یا

تواند مفعولی، است که در رابطۀ نحوی با جزء دوم است )بسته به ظرفیت جزء دوم این رابطه می

کند. از آنجا که بایی، دری و یا ازی باشد( و یا صفت و یا قیدی است که جزء دوم را توصیف می

از این های متنوع این گروه وجود ندارد تنها به مثالهای هر یک این مجال فرصت شرح همۀ دسته در

های این دسته تر به شاخهها اکتفا شده، اما در تحلیل کلمات مرکّب اخوان به صورت جزئیدسته

 پرداخته شده است.

اسم، صفت فاعلی، صفت مفعولی و صفت مکان + مادۀ مضارع:  ضمیرمشترک/اسم -3-1

و اسم مصدر حاصل معنایی این کلمات هستند )برای اطالعات کامل در این زمینه نک. صادقی 

، خودنویس، اندازچشمگرد، بیابان، حاصلخیز، کتابفروشپسند، شاه(. 1388و جاللیان  1383

، سرشکن، بوسدست، زیرانداز، دوزدست ،فروشدست، سحرخیز ،شهرنشینخودپسند، 

 تعلّق دارند. آنای از های این دسته هستند و هر یک به شاخهنمونه آمیزمحبّتو  گردعقب

صفت/قید + مادۀ مضارع: در این دسته جزء اوّل چگونگی انجام فعلی را که با جزء  -3-2

 خوانخوش: . حاصل ترکیب یا صفت فاعلی است، یا اسم مصدردهدشود نشان میدوم بیان می

 اند.هایی از این دستهنمونه فروش پیش و

ع باالیی به لحاظ رابطۀ اجزاء دارد و اسم اسم + مادۀ ماضی: این دسته نیز دارای تنوّ -3-3 

حاصل ترکیب یا صفت مفعولی است عی با جزء دوم است. در این ساخت در روابط نحوی متنوّ 

هایی از نمونه  شناختنوشت و کیهانسنگ و پانوشتو  پختدست، آبرُفتو یا اسم مصدر: 

 ای از آن تعلّق دارند.این دسته هستند و هر کدام به شاخه

صفت/قید + مادۀ ماضی: این دسته چندان تنوعی ندارد و صفت مفعولی/ فاعلی  -3-4 

 اند.هایی از این ساختنمونه پرداختپیشو  نوشتکوته، خریدپیش، نوزادسازد. گذشته می
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+ صفت مفعولی/فاعلی گذشته: در این دسته، بسته به اینکه جزء  ضمیر مشترک/اسم -3-5 

دوم صفت مفعولی یا فاعلی گذشته باشد معنای کلمۀ مرکّب نیز یکی از این دو خواهد بود. 

 اند.های این دستهنمونه خودفروخته و دنیادیدهو  سرمازده

ع چندانی ندارد و جزء اوّل نقش : این دسته تنوّفاعلی گذشته/+ صفت مفعولیصفت  -3-6 

 اند.های این دستهنمونه حاللزاده، نورسیدهکند. قیدی برای جزء دوم ایفا می

از این دسته  پذیرندهنصیحت، بخشندههستی: مختوم به ـنده صفت فاعلیاسم +  -3-7 

مضارع  تر اسم+ ستاکود صورت اقتصادیت وجهستند. شمار این دسته از کلمات به علّ

: 1393رساند چندان زیاد نیست )طباطبایی ( که همین معانی را میپذیرنصیحتو  بخشهستی)

36.) 

کلمات مرکّب الصاقی: از آنجا که در این دسته اجزاء از طریق چسبیدن عناصر جمله به  -4

دقی اند، در این نوشتار برای آنها عنوان الصاقی در نظر گرفته شده است. پیشتر صایکدیگر ایجاد شده

( این دسته را نحوی نامیده است. امّا بدین دلیل که در سایر کلمات نیز، که او 114-117: 1358)

اطالق این نام به صورت اختصاصی به این دسته خالی از  ،صرفی نامیده، روابط نحوی برقرار است

عیّت تب ای که در ذیل این دسته قرار داده از نظم خاصّیاشکال نیست. صادقی برای سیزده شاخه

های اسم و صفت به آنها ممها و متّ یا وابستهاز این کلمات در برخی  نکرده است؛ امّا از آنجا که

و  در برخی  اندآن به هم جوش خورده باقیماندۀمتصل شده و یا با حذف بخشی از عبارت بخشهای 

-را به عنوان شاخه و عطفی اتّصالی توان دو گروه مجزّای، میانداز کلمات اجزاء به هم عطف شده

این کلمات دارای دو مشخّصه هستند: نخست اینکه ترتیب اجزای آنها  های این دسته در نظر گرفت.

ناپذیر نیستند )صادقی اند و دیگر اینکه اجزای آنها همیشه تفکیکهمان است که در جمله داشته

1358 :114.) 

حذف کسرۀ اضافه از بین حاصل یا : این دسته از کلمات اتّصالیکلمات مرکّب  -4-1

هستند و یا در آنها بخشی  الیه و اسم و صفت و نتیجتاً اتّصال آن دو به یکدیگرمضاف و مضاف 

 خانهصاحبو  جمهوررییس اند. بخشهای دیگر به هم جوش خورده حذف شده و ،از عبارت

حاصل  برفیآدمو  زمینیسیبالیه هستند و سرۀ اضافه از میان مضاف و مضافحاصل حذف ک

در  از  حاصل حذف حرف اضافۀ سرتاسرو  گامبهگام. حذف همین عنصر از میان اسم و صفت
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در زبان فارسی معاصر  اند.خوردگی سایر اجزاء این عبارتها به یکدیگرو جوش ابتدای عبارت

 این شیوۀ ساخت کلمات مرکّب بسیار زایا است.

کلمات مرکّب عطفی: ویژگی این دسته از کلمات مرکّب این است که پس از خروج  -4-2 

: 1972شوند. )مایرهوفر به یکدیگر عطف می« و»از حالت ترکیبی اجزاء آن از طریق حرف ربط 

در نظر گرفته شده است: یکی تکرار  مجزا برای این دسته شاخۀ(. در دستورهای هندی دو 105

نام دارد و دستۀ دیگر که شامل دو کلمۀ متفاوت است و  āmreditaه واحد ک یک کلمۀ

dvandva  قان غربی با عنوانهای هایی هستند که شکّی به تبع محقّاین دو دسته همان .نام دارد

، 62: 1964( نامگذاری کرده است )copulative( و مزدوج )reduplicativeمضاعف )

شود. واقع می« و»و « وا»، «ا»ین کلمات میانوندهای (. در زبان فارسی گاه میان اجزاء ا54

-شیره، تکاپو، پسبسته، سرکهسُرسُره، شکسته، شرحهسراسر، شرحه ،دمادمهای این دسته نمونه

 هستند. وشوشست و وآمدزناشویی، رفت لنگان، کمابیش، ، لَنگجنبانوپیش، جنب

مرکزند و در آنها هسته یا همان مرکّب برونکلمات مرکّب با جزء اوّل غالب: این کلمات  -5

 شود:جزء غالب در ابتدا قرار دارد. این دسته خود به دو شاخه تقسیم می

قیدی است که به اسم/: در این دسته جزء اوّل حرف اضافه و یا حرف اضافه + اسم -5-1

ی این جای حرف اضافه نشسته است و جزء دوم اسمی است که متمم آن است. در زبان فارس

، زیردریایی، درجا، بنام، بخردهای این دسته کلمات مرکّب اسم، صفت و یا قید هستند. نمونه

 هستند. زیرسیگاری، و رومیزی

کلمات مرکّب با جزء اوّل غالب فعلی: در این دسته جزء اوّل یا مادۀ مضارع  است و  -5-2

است. در زبانهای ایرانی  ant–که صورت ضعیف  at–شده با است ساختهای یا صفت فاعلی

نو نرسیده است، امّا این دسته اختصاص به دورۀ باستانی دارد و این طرز ساخت به دورۀ میانه و 

 باقی مانده است. داریوشو  ارجاسبآثار آن به صورت نامهای خاصّ همانند 

ر های ترکیبی دتوان از دستهتعریف و توصیفی است که می آنچه در باال آمد مختصرترین

ساختۀ اخوان  مرکّببندی به تحلیل کلمات زبانهای ایرانی ارایه کرد. اکنون با توجه به این دسته

های فوق قرار داده شده تا هم میزان استفادۀ اخوان از این پردازیم. ابتدا این کلمات در دستهمی

شود. سعی شده  صمشخّگیرد ها قرار میخارج از این دسته ها بدست آید و هم آنچه احتماالًدسته

 ها به صورتی که در باال آمد ذکر شوند.در هر دسته به ترتیب مجموعه مرکّبتا کلمات 
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 ملکی:  مرکّبکلمات  -1

، جبینتنگ، بالطالیی، پولکینزرّ، سلکشیرین)آخر شاهنامه(: صفت + اسم:  -1-1

 ،مپرغژ ،سبزخط ،جانپاک ،تاریکخون، گیسوزردگون، ناخنآهنین. )از این اوستا(: گامچیره
، اندامزمخت، آشناجانی، پیغامآتشین، فامآبنوسی، خطانسلکتاب(:  . )سهپودچرکین، تارچرکین

، عیشبهشتی، بارانسیه، پیرکینه، نوشخندینزرّ، ترگونه، دستارسیه، تاریکخون، شادآغاز

 خوی.منافق، سرشتتیره

، چاکگریبان)آخر شاهنامه(: .گشتهمنقرضدودمانش)زمستان(: اسم+ صفت:  -1-2

 .ازسرپریدهخواب، بشکستهبال، بیداردل، سرهشیار

 .بنیادغم، بمرکمرگ، صفتگورستان، خصمکام، مهتابرنگاسم + اسم: )زمستان(:  -1-3

، نورسرشت، آوامخمل، آییندروغ، 2ظلمناخوکتاب(: )سه . چهرشکلک )آخر شاهنامه(:

، بیدادخو، ذاتسیاهی، آیینمرگ، بنیاداسف، فرجامغم، نازآیین، آوازگریه، پیکرنسیم

، یرسِافسون، آفاقافسانه ،زرافسار، زرتار، آغازلعنت، شکارشاهین، کیشمسلمان، خومیش

 .سرودآتش، خطرپویه

 .ازخونبادبان)آخر شاهنامه(: . درذاتلجنحرف اضافه+ اسم: )زمستان(:  اسم + -1-4

 تعیینی: مرکّبکلمات -2

. باراندشنام، آشیانمرگ. )از این اوستا(: خونبوتهوابسته: اسم + اسم: )آخر شاهنامه(:  -2-1

، 3راههغم، مرگابه، کاهپر، کوهمرغ، مرگبوم، جامهشب، مهتابشب، پریشادخت)سه کتاب(: 

 .زهرباران، غمبوته، 4خندچشم، آشیانبوم

 5آشنا، از دور پنهانخشمصفت: )سه کتاب(: وابسته: اسم +  -2-2

 ی: وصف مرکّبکلمات  -2-3

، داوریکج. )سه کتاب(: هیچسو، پریشانبومصفت + اسم: )از این اوستا(:  -2-3-1

 .شورخند

، بوسهگل. )سه کتاب(: دود، نفسکوهموج، کوهمیغاسم + اسم: )از این اوستا(:  -2-3-2

 .6خوکفتار، روبهگرگ، روبهگرگ، بادبرف، اخمناز ،شیردختر، ماهگل

 .هشیارخفته، بیدارمستصفت + صفت: )سه کتاب(:  -2-3-3
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 با جزء دوم فعلی غالب: مرکّبکلمات  -3

  مادۀ مضارع:اسم +  -3-1

 با معنای فاعلی: -3-1-1

-سربه، پیماآسمانجزء فعلی است: )زمستان(:  صریح مفعول اوّلجزء  -3-1-1-1

. سحرستا، زداشب، انگیزگرمی، نورجو ،پرستخویشتِلذّ  ،پندنشنو، پیراتیرگیگردونسا، 

ذیر، نپماندگی، آورشک. )از این اوستا(: عمراوبار، دهروشنایی، آسمانکوب)آخر شاهنامه(: 
پاجویان، آشناجویان، جایِخایان، گوشِولب، لفجگوی«های پاکان»، نشناسخستگی
 )سه کتاب(:شده باپسوند ـان هستند(. )چهار کلمۀ اخیر قیدهای حالت ساخته اندایانزردینه

، براندازایمان، خوانهخاصّ ، شکنحنظل، آورهیبت ،اندازیچربک، ماجراپرس، کوکوسرا

، خوانرسائل، دانمسائل، آشناپرسی، آورخوف، بدگستر، زافراموشی، سوزسامان

، سراپاپوش، تفوفکن، نگررنگ، هردوسوچاپ ،گو«پاکان های»، گوی«فالنیهی»

، پاشحنظل، انگیزخواب، کُشدوست، دانغنیمتدم، زنبرهمآشیان، کوبمشت

)این دو کلمۀ اخیر نیز  برلبنهانخاموشیانگشتِ، ربّناگویان، آفرینهستی، شناسآیین

 شده با پسوند ـان هستند(.قیدهای حالت ساخته

غیر از رابطۀ مفعولی صریح با جزء دوم دارد: )سه نحوی رابطۀ  اوّلجزء  -3-1-1-2

 .اندیششادی، نشینزندان، مهتابگرد، آمیزانصرافکتاب(: 

 با معنای مفعولی:  -3-1-2

. )از این اوستا(: بلورآجینمفعول صریح جزء دوم است: )زمستان(:  اوّل جزء -3-1-2-1

 .آجینداغ، آجینشبنم، گوهرآجین، مزارآجین

 .آفریندستوسیلۀ انجام جزء دوم است: )سه کتاب(:  اوّلجزء  -3-1-2-2

)سه کتاب(: در این دسته جزء اول فاعل جزء فعلی است: : مکان  معنای صفتبا  -3-1-3

 .خیزنفرت

، پریشانگردصفت/قید + مادۀ مضارع: این دسته همه معنای فاعلی دارند. )زمستان(:  -3-2

. )از این باردرهم، پریشانگرد)آخر شاهنامه(: سر آی.بیخبر از پشتِ ،سوزسرد، دودله، گردهرزه

، کاهدمبدم ،)این دوکلمه نیز قید حالت با پسوند ـان هستند( آیانپیش، گریزانپسپساوستا( 
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، بارکمکم، بارنمنم ،گسترامانبی ،نوشخوش، ریزرقصانسه کتاب(: . )آرایروشن، افزونبار

 .ناسازخوانی، باردرهم

، آلودغربت: )زمستان( این دسته همه معنای مفعولی دارند. اسم + مادۀ ماضی: -3-3

. دوداندود. )از این اوستا(: اندودکاهگل، روزگارآلود، غبارآلود. )آخر شاهنامه(: اندودمرگ

 زاد.قفس، آغشتخون، اندودننگ، پروردقفس، اندودمه، زادغربت، آلوداضطراب)سه کتاب(: 

)سه کتاب(:  تنها عضو این دسته معنای فاعلی دارد. صفت/قید + مادۀ ماضی: -3-4

 .سترُتازه

 :دارای معنای فاعلی یا مفعولی هستندصفات اعضای این گروه  اسم + صفت مفعولی: -3-5

، کردهسحرگم)آخر شاهنامه(:  .دادهازکفهستی)زمستان(:  با معنای فاعلی: -3-5-1

 .بخشیدهخویشیمیوه

-به)از این اوستا(:  زمستانزده، بدردآلوده.، دودزدهبا معنای مفعولی: )زمستان(:  -3-5-2

، زهرآغشته، اندودهدریغ، آغشتهتهمت)سه کتاب(: آلوده.هستآغشته، بهخویشخونِ

  .نامیدهروشنی

 مانده.بیکس ،  )سه کتاب(:پوشیدهسیهصفت + صفت مفعولی: )از این اوستا(:  -3-6

-به ،درانزهره، عابرفریبندهشاهنامه( ـند)ه(: )آخر  صفت فاعلی مختوم به اسم + -3-7

 بارنده.تاشبگیر )سه کتاب(: .گرایندهخاکستری

 نتیجه

امکانات مختلف ساخت کلمات  اکثر شود اخوان در ساخت کلمات مورد نیازش ازچنان که دیده می

و  4های شمارۀ ها بالاستفاده مانده دستهآنچه از این دسته  و استبرده بهره  در زبان فارسی مرکّب

آیند. های اصلی به حساب نمیهای آنها جزء دستههستند که به رغم پرتعداد بودن برخی از شاخه 5

ای فرعی و حاوی کلماتی است که عموماً ساختۀ زبان گفتاری و روزمرّه است دسته 4دستۀ شمارۀ 

ای نیز چنان که پیشتر آمد شامل شاخه 5شعری اخوان سازگاری ندارد. دستۀ شمارۀ و با زبان و سبک 

متروک در زبانهای ایرانی میانه و نو است و شاخۀ دیگر نیز الاقل در زبان فارسی زایایی چندانی 

های ملکی و دارای جزء دوم از میان دسته ،رود بیشترین انتخاب اخوانانتظار می همانگونه که ندارد.

 .در میان این کلمات هیچ مورد غیر معمول و نامتعارفی در زبان فارسی یافت نشدمادۀ مضارع است. 
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بنا  چندانی ندارند لاوتد که در زبان فارسی عابرفریبنده، درانزهرههمچون  ساخت برخی از کلماتی

در خدمت  استفاده از همۀ امکانات زبان توان شاعر در دهندۀنشان و انجام شده استبر ضرورت وزن 

های مختلف زبان فارسی نو چندان در دوره مرکّبط اخوان بر ساخت کلمات ر و تسلّ. تبحّشعر است

است که دست به ایجاد ساختهایی زده که در زبان فارسی امروز کاربرد بسیار اندکی دارند ولی در 

امروزه از طریق به صفت فاعلی،  مرکّبتبدیل فعل  اند:زبان فارسی دری دارای کاربرد فراوان بوده

گیرد و این در افزودن پسوند صفت فاعلی ـنده به مادۀ مضارع عنصر فعلی )=همکرد( صورت می

های پیشین زبان، امکان این ساخت بدون پسوند و به صورت مادۀ مضارع حالی است که در دوره

در شعر اخوان امروزه در زبان فارسی رواجی  ابکنخرو  شتابکنر بوده است. کلماتی مانند خام میسّ

(، اما در زبان 7-6: 1383)صادقی  روندکننده به کار میکننده و خرابندارند و به صورت شتاب

 . (43-41فارسی دری امکان کاربرد آنها وجود دارد )جاللیان همان: 
 مرکّبکلمات  اخوان در این زمینه به حساب آید سازیهای ترکیبشاهکاراز  دتوانآنچه می

توان الگویی جهت هر یک از آنها را می بسامد نه چندان باالی این کلمات،به رغم  هستند.وصفی 

هنرمندانۀ دو کلمۀ شاعر با در کنار هم نهادن  به شمار آورد. در این کلمات مرکّبساخت کلمات 

 زبان فارسی را ایجاد کند. مرّکبهایی از زیباترین کلمات هو یا متضاد توانسته نمونو متجانس مرتبط 

زیبایی این ساخت را  اقتصاد کالم و حذف واج مشترک در بین دو جزء ترکیب نیز خوکفتاردر 

این هنرنمایی در ساخت کلماتی که اجزاء آنها خود از چند جزء تشکیل  دوچندان کرده است.

کلماتی را ایجاد کرده که از یک سو  دارای جزء اول فعلیدستۀ در است. او به اوج رسیده  اندشده

شان از لحاظ چینش و تقدّم و تأخّر اجزاء و استفاده از ستاک یا صفات مفعولی/فاعلی فعل، در تعلّق

یه به زبان آنها را شبموجود در جمالت همان ترتیب حفظ دیگر سو از به این دسته تردیدی نیست و 

اهر دارای بیش از دو جزء نیز به ظ این موضوع در مورد کلمات ملکیِکلمات اتّصالی کرده است. 

ساخت و در این دسته نیز شاعر با اعمال برخی تغییرات جزئی به ساخت کلماتی خوش صادق است

یک جملۀ ندایی است  گو«های پاکان»، گوی«فالنیهی»جزء اوّل در و دستوری دست یافته است. 

و  ظلمناخویکه در بخشهای پیشین شعر توسط شخصیّتهای داستان بیان شده است. در کلمات 

« هر دو سو»جزء اوّل گروه اسمی  هردوسوچاپجزء اوّل برگرفته از آیۀ قرآن است.  در  ربناگوی

 ،ویانجپاجایِ، جویانآشناگوشِو دو وابستۀ پیشین آن است و در  است که شامل اسم
کلمۀ الیه خود ظاهر شده است. جزء اوّل به همراه مضاف بخشیدهخویشیمیوهو  پرستخویشلذتِ 
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ندارد و تفاوتهای صوری آن با  بشکستهبالبه لحاظ ساخت کلّی تفاوتی با گشته منقرضدودمانش

 گشتنمنقرضو استفاده از صفت فاعلی گذشتۀ عبارت اسنادی  دودمانالیه کلمۀ اخیر حفظ مضاف 

 بیخبر از پشت سر آیتر است. کلمۀ به ظاهر پیچیده شکستنصفت از فعل بسیط نوع در برابر همین 

فعل ساخته  هر دو از قید و ستاک مضارعریز ندارد. رقصانهم به لحاظ ساخت تفاوت چندانی با 

بارت حاوی ستاک مضارع ع دیگریو  ریز() فعل بسیط استستاک یکی اند؛ با این تفاوت که شده

در مورد اوّل  بهنیز تنها در حفظ حرف اضافۀ  آلودهبدردو آلوده غربتفعل است. تفاوت دو کلمۀ 

باشد. با حذف  خاموشی نهان برلب انگشتِو گردونسا سربهتر شاید دو کلمۀ است. از این همه جالب

به دست نه خاموشی برلبانگشتِ*صورت  نهپیش از  بر لبو قرار دادن  نهاندر ـان ساز پسوند قید

ندارد. این دو پیش  (خاموشی)یعنی  انگشتالیه جز حفظ مضاف  گردونساسربهآید که تفاوتی با می

 چین.قابدورِبادمجاناند: از این تنها یک نمونه در زبان فارسی داشته

 یاداشت ها
-75: 1387آورده است )خانلری پس از پایان تحلیل کلمات مرکّب فصلی با این عنوان در کتاب خود  .1

77.) 

جزء اوّل این واژه که فعل ماضی اوّل شخص جمع است در این ساخت همانند اسم به کار رفته است.   .2

 خو در همین دسته.قس. بیدادخو و میش

شود که در فارسی عموماً ـه/ ه است. این پسوند پس از برخی از کلمات مرکّب پسوندی افزوده می .3

 فاقد ارزش معنایی است.

گاه به قیاس با کلمات مرکّبی که دارای پسوند ـه/ ه هستند، از طریق ساخت معکوس کلماتی که  .4

 دهند.مختوم به این پسوند هستند در جزء دوم، این پسوند را از دست می

 نک بخش نتیجۀ همین نوشتار. .5

 کفتار.شدۀ خوکصورت ادغام .6

 :منابع
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم ، تهران: فارسیدستور تاریخی زبان (. 1387) ،ابوالقاسمی، محسن .1

 انسانی دانشگاهها )سمت(.

 انتشارات مروارید. ، چاپ نهم، تهران:زمستان(. 1362) ،اخوان ثالث، مهدی .2

 انتشارات مروارید. ، چاپ دهم، تهران:آخر شاهنامه(. 1370) ،ــــــــــــــــــــــــ .3
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 انتشارات زمستان. ، چاپ سوم، تهران:کتابسه (. 1374)، ــــــــــــــــــــــ  .4
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 انتشارات سخن. ، تهران:فرهنگ بزرگ سخن(. 1382) ،انوری، حسن .6

ساخته شده با ستاک مضارع فعل در زبان  مرکّبکلمات (. »1388) ،جاللیان چالشتری، محمدحسن .7

 .55-39، صص. نشریه دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، زبان و ادب، «فارسی و سغدی

، گزارش و ویرایش اسداهلل واحد و محمّدعلی دستور زبان فارسی(. 1397) ،پور، عبدالرّسولخیّام .8

 یانار. انتشارات آیدین و انتشارات زاده، تبریز:موسی

 انتشارات دانشگاه تهران.، تهران: لغتنامه(. 1377) ،اکبردهخدا، علی .9

انجمن آثار مفاخر  اهلل شادان، تهران:، ترجمۀ ولیدستور زبان فارسی میانه .(1379) ،راستارگویوا، و. س. .10

 فرهنگی.

 :تهران، آموزش متوسطه عمومی، فرهنگ و ادب، دستور سال چهارم(. 1358) ،اشرفصادقی، علی .11

 سازمان کتابهای درسی ایران.

، نامۀ فرهنگستاندستور، ویژه، «ساخته شده با ستاک فعل مرکّبکلمات (. »1383)، ـــــــ ـــــــــــــــ .12
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