
 امروز  فارسی زبان در فعلی هایساخت   تولید لةمسئ و سازیواژه 

 پناهی  فردین حسین 

 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان  

 چكیده

  آن  اجتراعیِ  حیات  در  اسااسای  رکنی آن،  اساتررار و  پویایی و اسات  زنده  زبان  یک   ها قابلیت ترینمهم  از  سااز واژه

  اصاالی   بسااتر  دو  در  هرگی  اما  ؛گیردمیانجام  مختلفی  ها شاایوه به  هرچند امروز  فارساای  زبان  در  ساااز واژه. اساات  زبان

 اهریت  زبان اهل برا   کاربرد   و متنوع  ها فعل  ساااا ت  ضااارورت و  فعل  میان، این  از.  دهدمیرو   ترکیب و  اشااات ا 

  زایا  و  اصالی  ها هساته  از  فعلی  بن نیز  سااز واژه  زمینة  در  ود،   اصی  کارکردها  بر عالوه  فعل  کهآن  ویژهبه  دارد؛   اصایی

  ن شاای   فعل  ها،ساااز جرله و نحو   ها سااا ت  هرچون  زبان  مهمی  ها قابلیت  دیگر  در  هرچنین  ؛اساات واژه  تولید  در

 از  پس  نوشاتار، این  در.  دارد   اصای  اهریت  فعل  تولید  در  فارسای  زبان  ها قابلیت  بررسای و  ن د وصا   این با.  دارد  اسااسای

  زمینة   در  زبان این  قابلیت  ترکیب،  و  اشات ا   مختل   ها زیرشاا ه  در  سااز واژه  در  فارسای  زبان  متنوع  امکانات  بررسای

  فعل   تولید ابزارها  نامتوازن  رشاد  گربیان  بررسای  نتایج. اساتشاده بررسای و  ن د  ترکیب و  اشات ا  حوزة  دو  در  فعل  تولید

 تولیاد  در  زباان این  هاا قاابلیات  اماا  ؛دارد وجود  مرکاب  هاا فعال  تولیاد  باه  مفرطی  گرایش  کاه اسااات  امروز  فاارسااای  زباان  در

  ها  فعل به  تبدیل  حال  در  تدریج به نیز موجود  بساای   ها فعل  کهچنان  اساات؛  افول  حال  در  بساای   فعلیِ  ها سااا ت

 .  هستند  مرکب

 .  فعلی  ها سا ت  ترکیب،  اشت ا ،  ساز ،واژه  فارسی،  زبان:  هاکلیدواژه

 مقدمه  ـ1

 عنوان به  مختل   ها شایوه  و  اشاکال  در و  گرددبازمی  بشار  میان  ارتباطات  نخساتین  آغاز به  زبان  قدمت  که  اسات  مسالیم

 زبان.  اساتداشاته آن  مساتدام حرکت  و بشار  تردن  تکوین  در  اسااسای  ن شای  ها،انساان  میان  تفهیم  و  ارتباط  وسایلة  ترینمهم

 وجود با. اساتداشاته  متنوعی ها شایوه  و هاگونه بشار  تردنیِ تجربة و  پیشارفت میزان تأثیر  تحت و  مختل   ها دوره  در

  گاه  و  اسات  رفتهپیش  فراوان  زایایی نیرو   و  قوت با  گاه  زبان  یک  بشار ، جوامع  در  «زبان» مطلق  مفهوم  هریشاگی  رواج

 جرله  از  فارساای زبان.  اساات  مختلفی  شاارای  تأثیر  تحت  واقعیت این.  اسااتشااده  روروبه  مشااکل  با آن  رواج  یا بودن  زایا

 یا  و  اساتررار  حفظ،  در  مختلفی  ایدئولوژیک  و  اجتراعی  اقتصااد ،  سایاسای،  فرهنگی،  ها مؤلفه.  دنیاسات  زندة  ها زبان

 با  هامؤلفه  این از   اصااای  تعداد اسااات  مرکن  زبان هر  در و  دارند  ن ش زبان  آن ها پشاااتوانه  عنوانبه  زبان،  یک   احیا 

  غنا    و  گساتر   دوام،  در  مهریی  ن ش  ایدئولوژیک   ها مؤلفه عربی،  زبان  مورد  در  کهچنان  باشاد؛  اثرگذار  بیشاتر   درجات

 و  کهن،  تردنیِ  پیشاینة و  جهانی و  غنی  ادبیات  چون  مهریی  فرهنگی  ها مؤلفه  نیز  فارسای  زبان  در.  دارد و  داشاته  زبان این

 .  استداشته آن  استررار  و  حفظ  در  مهریی  ن ش  اجتراعی، و  سیاسی  ها مؤلفه  بعدها



  زبان  درونیِ  ساازوکارها  و  هامکانیسام  امازبان،    یک   حیات  اساتررار  در  مؤثر  زبانیِبرون  ها مؤلفه و  هاپشاتوانه  وجود با

  زایایی   و  ب ا  در  اسااسای  رکن  سااز واژه  ها مکانیسام  میان،  این از. اسات  زبان  یک   پویایی  در  اثرگذار و  مهم  ها مؤلفه  از نیز

  در   ساینا  ابن  و بیرونی  ابوریحان چون  بزرگانی  عامدانة ها تال  به  در   فارسایِ  زبان  در  سااز واژه  سااب ة. اسات  زبان هر

 و)  غیرفارسای  اصاطالحات و  هاواژه برا   ساره  فارسای  ها معادل ارائة  پی  در  که  گرددبازمی اساالمی  نخساتین  ها ساده

: 1385شاااعباانی،    ؛158-145:  1377  بیاد ،باا   رضاااایی  ؛8-28  :1377مح یق،  :  ک.ر نروناه  برا )  بودناد(  عربی  عرومااً

:  1380فر نده،:  ک.ر) اساتگرفته  صاورت(  اشات ا  طریق  از ویژهبه)  سااز واژه مورد  در  فراوانی  مطالعات  کنون  تا(.  162

 و  کبار و  اکبر و  کبیر و  اصارر به  اشات ا   بند ت سایم و  دارد طوالنی  ا پیشاینه بحث این نیز  عربی  زبان  در(.  105-121

 زبان  در  سااز واژه و  اشات ا   در شاان  مطالعات و  پیشاینه از  حاکی  کوفه  مکتب  و  بصاره  مکتب  طرفداران  ها گیر جهت

 و اسات  عربی  زبان دساتور  در  اشات ا   مبحث تأثیر  تحت بیشاتر  کالسایک   مطالعات  فارسای  زبان  در(.  هران) اسات  عربی

 –ا ریشاه  صاورت به  که  ا اولیه  کارها  جرله  از  اما ؛اسات  نگر   این از متأثر  گرفته  انجام  قبل  ها دهه  در  که  کارهایی

 هاینریش  و هرن  پاول  نوشااتة  فارساای  اشاات ا   اسااا   کتاب  اساات.پردا ته  فارساای زبان  در  اشاات ا   مبحث به  اشاات اقی

 و اثر این نواقص  بیان  در  هوبشااران  هاینریش بعد  مدتی  امیا ؛اساات هرن  پاول تألی  اصاال  در  کتاب  این. اساات هوبشااران

 ترجره  یکپارچه اثر   قالب  در را  ارزشارند  کتاب دو  این مطلق   ال ی. کرد  تألی   مسات ل  کتابی آن  مباحث بر ی  تکریل

 مبحث  و  اساتشاده  متحویل  اشات ا  ویژه به  سااز ،واژه مورد  در  مطالعات امروزه(.  1356  هوبشاران، و  هرن)  اساتکرده

 این بر هاپژوهش  این اساا .  اساتگرفته قرار  بررسای مورد  فارسای  زبان  ماهییت با  متناساب  و  علری  و  نو  نگاهی با  اشات ا 

 که  تح ی اتی  جرله  از  فعلی؛  ریشاة  از شادن  برگرفته نه اسات(  واژه  پایه) ریشاه  با وند  ترکیب  براساا   اشات ا   که اسات اصال

 نیز بر ی(.  1371  کشاانی،: ک.ر)  کرداشااره  پساوند   اشات ا  نظر  از  اشات ا   بررسای به  توانمی  گرفته،  انجام  زمینه این  در

- 132:  1379  گیالنی،  ؛ ساریعی1371  کلباسای،: ک.ر)  اندپردا ته  سااز واژه  فرآیند  در  ترکیب و  اشات ا   بررسای و  ن د به

 (.  43-31:  1385   وئینی،  ؛16

  و زبان  در  سااز واژه  ها مکانیسام  در  اثرگذار  و  اسااسای  عناصار  از  یکی  عنوانبه  فعل اهریت به توجه  با  نوشاتار این  در

  در   سااااز واژه  در  فاارسااای  زباان  متنوع  امکااناات  بررسااای  از  پس  زباان،  نحو ِ  هاا ساااا ات  در  آن  ویژة  ن ش  هرچنین

 و  ن اد  ترکیاب  و  اشااات اا   حوزة  دو  در  فعال  تولیاد  زمیناة  در  زباان  این  قاابلیات  ترکیاب،  و  اشااات اا   مختل   هاا زیرشاااا اه

  ن اط  راه  این از و  کرد  تبیین  را امروز  فارسی  زبان  در  فعل سا ت  فرآیندها   بر  حاکم  کلیت بتوان  کهچنان  شود،میبررسی

آور  ا  جرعها به رو  کتابخانهتحلیلی اسات و داده-رو  تح یق توصایفی.  کرد  واکاو  را  رویکردها این  ضاع  و  قوت

 است. شده

   واژه  ـ2

  دساتور  ها کتاب  در  رایج تعری  براساا . اندکردهارائه «واژه»  از  متعدد  ها تعری   شاناساانزبان و  دساتورنویساان

 را  واژه ،میزان  و  م وله نظریة  در  هالید .  باشاادشااده  درساات تکواژ  چند  یا  یک   از  که اساات  زبان  از واحد   «واژه»  زبان،

  عبارت  ساا ت  در و  شادهساا ته  تکواژ  چند  یا  یک  از  که اسات  زبان  دساتور  یا ساا ت  از واحد   واژة:  کندمیتعری  گونهاین



 تکواژ   چند  مشاتقِ ها واژه  در.  شاودمیساا ته تکواژ  چند  یا  یک   از واژه(.  105-104: 1383وثوقی،  )  شاودمیبرده  کاربه

 :شوندمی  ت سیم  دسته دو به  کلی طوربه  تکواژها.  هستند  «وند»  اصطالح به و  است الل  فاقد  ب یه و  ریشه  هاواژه از  یکی

 ؛قاموسی  یا آزاد  تکواژ(  ال 

 .دستور  یا  وابسته  تکواژ(  ب

 :انددادهارائه  تر گسترده  بند ت سیم و  اندداده  گستر   را  بند ت سیم  این بر ی

   کتاب  زن، مرد،:  مثل واژه،  پایه  یا  ماد   قاموسی،  تکواژ(  ال 

   که  ولی،  اما،  و،  را،: مثل  ن شی،  یا  دستور  واژة  یا  تکواژ(  ب

   گاه  گی،  بی، با،  نا،:  اشت اقی وند  یا  اشت اقی  تکواژ(  ج

  نکره  نشانة  جرع،  ها نشانه:  صرفی وند  یا  صرفی  تکواژ(  د

 (15:  1386  الدینی،  مشکوه: ک.ر)  اضافه  کسره: بست واژه(  ه

.  دارد ا ویژه  ن ش  محی ، با  ترعینی و بهتر  بیشااتر،  ارتباط  و  انطبا   دلیل به  «اساام»  قاموساای  یا آزاد  ها واژه  میان  از

  بیشاتر   فارسای  زبان  در  گل؛ و  در ت  دریا، کوه،  جنگل،  دشات،  جرله  از  دارند؛  ا پایه  اسام  توجهی  قابل  شارار  هازبان  هرة

 و  اساام  تعداد(.  هشاات  م دمه،  :1371کشااانی،  ) اساات  زبان اهل  زیساات  محی   و  اطراف  طبیعت از  برگرفته  هااساام این

  در   ساااکن  مردمان  زبان  در  مثال برا  اساات؛ آن  گویشااوران و  زبان   اص  شاارای  تأثیر تحت  زبان هر  در آن  کاربردها 

 به  مربوط  ها اسم  تعداد از  بیشتر سرما و برف آبشار،  سنگ، کوه، به  مربوط  ها اسم تنویع و  تعداد  کوهستانی  ها سرزمین

  در  نیز  اجتراعی عوامل  جررافیایی، و  طبیعی عوامل بر عالوه  ؛اسااات  بیابانی  سااارزمین  یک   مردمان زبان  در  عناصااار این

 جامعه  مختل   اقشاار  ذهنی  گنجینة  در   اص ها واژه نوع و  تعداد  کنیم  دقت  اگر.  اندد یل هاآن  نوع  و  تعداد و  سااز واژه

  بیشاتر    یلی  مختل ،  ها حرفه از حوزه  این با  مرتب   افراد  در  مکانیک  به مربوط  ها واژه  تعداد  مثال برا   اسات،  متفاوت

  نوع و  مختل   اقشاار  میان  در  واژگانی  ها حوزه  هرین و اسات  بازار   فرد  یک   ذهن  در  مکانیک  به مربوط ها واژه  تعداد  از

 .  دهدمیشکل را  جامعه  یک   در زبان  واقعیت  که  هاستآن  کاربرد

  جایگاه  از  دارد،  را  اصالی ن ش  زبانی  ها گزار  تولید  درنتیجه و  زبان  در نحو   ها ساا ت  ایجاد  در  که جاآن  از نیز  فعل

 نیز  شرار نظر از  فعل،  تولید بر  م دم اسم  تولید  قدمت، نظر از  که  رسدمی نظر به  زبان،  مفروض  تاریخ  در  البته. دارد   اصیی

 نخسات مرحلة  در  کودکان  کهچنان اسات؛  محی  با  انطبا   در اسام  بیشاترِ  عینیت   اطر به این و اسات  آن از  بیشاتر   یلی

.  کنند تولیدمی  ا اولیه  جرالت  هااساام این  دادن  قرار  هم  کنار از  و آموزندمی  ا پراکنده و  منفرد  ها اساام  زبان،  یادگیر 

  تولید  به  نسابت  مراتب به  فعل  تولید  لذا  ؛شاودتولیدمی  فعل که  اسات  گاهآن  شاوند،می  کامل  جرالت  تولید به  قادر  که  وقتی

  دارد،   فعل و  اسام  با  که ا ویژه  ارتباط به توجه  با نیز  صافت  فعل، از  غیر. اسات  ترمفهومی  حتی  و  ترپیشارفته ا مرحله  اسام،

 چون  هااییزباان  باا  م اایساااه  در  فاارسااای  زباان  کاه  بااورناد  این  بر  بر ی.  اسااات  زباان  هر  در  مهم  واژگاانی  واحادهاا   دیگر  از

هران: :  ک.ر) اسات  چشارگیر آن  سااز صافت توان  م ابل  در  امیا ؛اسات  ف یرتر  سااز اسام نظر از  روسای  و فرانساو   انگلیسای،

 (.  نه و هشت  م دمه،



  امروز فارسی  زبان در سازیواژه  ـ3

 :از  نداعبارت  ساز واژه ها شیوه  ترینمهم.  دارد وجود  متعدد   ها راه امروز  فارسی  زبان  در  ساز واژه برا 

 ؛ترکیب(  ال 

 ؛هاوندواره و وندها  با  اشت ا (  ب

 ؛است  اشت ا  و  ترکیب  مجروعة  زیر  ود  که  ساز دورگه(  ج

 ؛زبانی تصرف  با بیگانه  ها زبان از  گیر وام(  د

 ؛ انوادههم  مردة  ها زبان  از  گیر وام(  ط

 ؛هاگویش  از  گیر وام(  ف

 ؛آن  سازندة  عناصر  تبار و  ریشه به توجه بدون  واژه  سا تن(  م

   ؛(13:  1379  گیالنی،  سریعی)  گوناگون ها راه  این از  امتزاجی(  و

 .(170-161:  1385  شعبانی،) متروک و  کهن  واژگان  بازیابی(   

  دولتی   و  رساری  جریان نخسات،  جریان: شاودمیانجام  عرده جریان  ساه  ساو   از امروز  فارسای  زبان برا  سااز واژه  کار

 هاتال   در  را  دوم جریان  حاکریتی؛  نهادها   از دیگر  بر ی و  فارسای  ادب و  زبان  فرهنگساتان  در  هاسااز واژه  یعنی اسات؛

  غالمحساااین   گالب،  گل  حساااین  اصااافیا،  صااافی  آرام،  احرد چون  افراد   دید، توانمی  جامعه  متفکران و  نخبگان  آثار و

 که  هاییواژه.  اساات  مردمی جریانی  سااوم،  جریان  ؛(162:  هران)  دیگران و  انلر   ناتل پرویز  م ربی،  مصااطفی مصاااحب،

 دوام  از دوم و اول جریان ها واژه به نسبت هاواژه این. است  تلفظ   و  و  ترا  و   افتاده،  جا هاییواژه  سازندمی مردم

  دارند.  بیشتر   گستر  و

  و ماهییت براساا   شادهساا ته  واژة اگر.  باشاد  زبان آن  طبیعت  اساا   بر  باید  گیردانجام  که  جریانی هر توسا   سااز واژه

 زبان  در  سااز واژه.  زندمی  پس را  آن   ودکار طوربه  زبان  که اسات ناجور  ا وصاله  هرچون واژه  این  نباشاد،  زبان  طبیعت

 هرین  به  ؛دارد  علری  پیشارفت  در  مهریی  ن ش  علری  پویا   زبان  شاک بی.  کند تأمین  را  جامعه مختل   اقشاار  نیازها   باید

  بر  شااگرفی تأثیر  تواند،می  پویا زبان  یک   جامعه،  ساایاساای و  اجتراعی  اقتصاااد ،  فرهنگی،  مختل   ها بخش  در ترتیب

  کلی  نگاه  یک   در.  گیردمیصاورت  ترکیب  و  اشات ا   اصالی  راه  دو از  فارسای  زبان  در  سااز واژه. باشادداشاته  جامعه  تحویالت

 ترکیب  زیرمجروعة  را  اشات ا  بر ی  حتیی  ریشاه؛ با  اشات اقی  وند ترکیب  یعنی اسات؛  سااز ترکیب  از  ا م وله نیز  اشات ا 

  م ابل   در اما  ؛(43-31: 1385 وئینی،  ) اندآورده  حساااب به مرکب واژة  ها زیرمجروعه از  را  مشااتق واژة و  انددانسااته

 به  اشات اقی  ساا ت  ها زیرمجروعه  از را  مشاتق و  بسای   مرکب، واژة و  اندشادهقائل  اشات ا  برا   را  شارول این  دیگر بر ی

 (.  35:  1371کلباسی،  )  اندآوردهحساب

 اشتقاق  ـ4

  ؛ شود میدیده  سنتی  دستورها   اغلب  در  دیدگاه  این. اسات عربی  زبان  دساتور تأثیر تحت  اشات ا   مورد  در  سانتی  دیدگاه

 :شودمیاشاره  سنتی  دستور  ها کتاب  از  یکی  در  اشت ا  تعری  به نرونه برا 



 (.170:  1366   انلر ،)  «باشدشده  سا ته  فعلی  مضارع  ماده  یا  ماضی  ماده از  که است  صفتی  یا  اسم  مشتق»

  از  که اسات  ا واژه  مشاتق  عربی  زبان  در.  اساتنشاده  توجه  فارسای  زبان  ماهییت به  تعری   این  در  بینیممی  که  طورهران

  مهم   ارکان  از  اشات ا . اسات  ریشاه با وند  ترکیب  اساا  بر  اشات ا   فارسای زبان  در امیا  (1)باشادشاده  گرفته  دیگر  واژة

 باعث  غالباً  اشات اقی وندها   کنند،نری  ایجاد  واژه  معنا   در  ترییر   معروالً  که  صارفی  وندها   بر الف.  اسات  سااز واژه

 با  ؛اساتکرده  تبدیل  فارسای  زبان  در  سااز واژه  شایوة  مؤثرترین به  را  اشات ا   که  اسات  صایصاه  هرین.  شاوندمی  معنا  ترییر

 وند نیز  «ساتان-» و  «انه-»  ،«هم»  ،«بی»  ،«با»  مانند  بر ی  نیساتند،  فعیال میزان  یک  به  هرگی  اشات اقی  وندها   حال این

 که  رسادمی نظر به  حال،  هر  در  ؛نیساتند  فعیال  «الخ-» و  «شان-»  مثل وندها  بر ی امیا  هساتند؛  فعال هنوز  «ن-»  مصادر 

  هایی واژه دیگر،  ها واژه هرراه و  اندداشاته  کاربرد واژه  صاورت به  فارسای  زبان  کهن ادوار  در  اصال  در  «اشات اقی  وندها »

 این  ؛انددرآمده  «وند» صااورت به  امروزه و  اندداده دساات  از را   ود  مساات ل  کاربرد  تدریج به  امیا  ؛دادندمیتشااکیل  مرکب

 .  باشد  تعریم  قابل  اشت اقی  وندها   ترام به  تواندمی  زیاد  احترال به  قاعده

  الدینی، مشکوه)  دارد  عرده  ویژگی  دو  اشات اقی  تکواژ.  شاودمیساا ته(  ریشاه)  پایه به  اشات اقی  تکواژ  افزودن با  مشاتق واژة

1386  :16-17): 

 دربان=    بان+در: شودمی  اولیه  مادة  با  تفاوت و  م وله  ترییر باعث  ریشه به  اشت اقی  تکواژ  افزودن(  ال 

 پویش  رویش،کوشش،  :رودنری  کاربه  دسته  یک   ها واژهپایه  هرة با  اشت اقی  تکواژ(  ب

   .آور  دوز ، شنو ، 

 :شوندمی  ت سیم  اصلی  دسته دو به  مشتق  ها واژه  فارسی  زبان  در

   ؛فعلی  مشتق(  ال 

 .غیرفعلی  مشتق(  ب

  بازجو؛  دررفته،:  مانند باشاد،شاده  ساا ته  فعلی  پیشاوندها   از  یکی  با  که  شاودمیگفته  غیربسایطی  کلرة به  فعلی،  مشاتق

 به پیشاوند  افزودن  موارد بر ی  در.  شاودنریاساتفاده پساوند  از آن ساا ت  در  و شاودمیساا ته  پیشاوند  با  تنها  فعلی  مشاتق

 ( :2)  کندنری  ایجاد  معنا  در  ترییر   گاه و(  1)شود  می  معنا ترییر  باعث  فعلی  مادة

 فراگرفتن  /گرفتن  واداشتن،  /داشتن (1)

 درآمیختن  /آمیختن  ، بربستن  /بستن (2)

:  مانند  ؛باشادشاده  ساا ته  غیرفعلی  اشات اقی  وندها  از  یکی با  که  شاودمی  گفته  غیربسایطی  کلره به  غیرفعلی،  مشاتق

 .  (82- 81:  1371  کلباسی،: ک.ر)  گلدان  کار ،کم

 : است زیر  قرار به  شدهسا ته واژة نوع  و  اشت اقی وند نوع براسا   مشتق ها واژه انواع

 برآورد   ،(مضاارع بن+   وا)  وادار  ،(فاعلی  صافت+    باز)  دارنده باز  ،(فعل+    باز)  ایساتادن باز:  مثل  فعلی،  پیشاوندها   اااا  ال 

   ؛... هاسا ت دیگر  و(  مفعولی  صفت+    فرا)  فرآورده  ،(مر م  مصدر+  بر)



  ، ( صافت +نا)  ناراضای  ،(اسام+    بال) بالتکلی   ،(اسام+   بُل) بوالهو   ،(اسام+   اَبَر) اَبَرمرد: مثل  غیرفعلی،  پیشاوندها  اااا   ب

  ؛... هاسا ت دیگر  و(  مصدر+   نا)  نگفتن

  دلیرانه  ،(آر+    اسم)  دستار  ،(آئی+    صفت)  روشنائی ،(آ+   مضارع  بن)  گویا،(آ+اسم)  کارا: مثل  غیرفعلی،  پسوندها  اااا   ج

 ،(آور+    اسام)  جنگاور  ،(گاه+    صافت) نهانگاه  ،( +عدد)  صاد   ،(و+    معنی  اسام)  ا رو  ،(ور+    اسام)  ورحرله ،(آنه+    صافت)

 ...   هاسا ت دیگر و(   +    ماضی  بن)  کاستی

  به  شادن  افزوده  قابلیت  و( 84:  1386  عررانی،  و  کامیار  وحیدیان) اسات امروز  فارسای  زبان  در  پساوند زایاترین  « »  پساوند

 (. 13:  1371  کشانی،)دارد  را  هاواژه  ماده و هاریشه انواع

  سازیترکیب  ـ5

  - مشاتق  ها واژه و  مرکب ها واژه تصاری ،  از:  نداعبارت  که  گیردمیصاورت طریق  چند به  فارسای  زبان  در  سااز ترکیب

 :پردازیممی  هاقابلیت  این از  یک  هر بررسی به  زیر  در. مرکب

  تصريف  ـ1ـ5

  یک ها واژه  بیشاتر  هرراه به معروالً  و  دارند  دساتور   ن ش  تکواژها این  ؛هساتند  تکواژها از  دیگر   نوع  صارفی  وندها 

(  ان  ها،)  فارسای  جرع  ها نشاانه به  توانمی  صارفی وندها   از.  دهندنری  ترییر  چندان  را واژه  نوع  و  بیایند  توانندمی  م وله

  -   م،-)  ترتیبی  اعداد  نشاانه  عالی، و  تفضایلی  صافت  ها نشاانه  ،(ین  ون،  ات،)  فارسای به  شاده  وارد  عربی  جرع  ها نشاانه و

  فعل  نشاانة  فعل،  ها شاناساه  اساتررار ،  گذشاته و  ا بار  مضاارع  فعل  نشاانة امر ، و  التزامی مضاارع  فعل  نشاانة  ،(مین

 .  کرداشاره  تصریفی  ها نشانه دیگر و  نفی نشانة  سببی،

   مرکب هایواژه  ـ2ـ5

  فعال  درباارة نظرهاا  ا تالف و  هااتعری . اسااات  فاارسااای  زباان  در  مرکاب  هاا واژه هاا گوناه  ترینمهم  از  یکی  مرکاب  فعال

  تعیین  و  مرکاب  فعال تعری   در  ماا  مبناا   جاااین  در.  اسااات توجاه  قاابال  غیرمرکاب  از  مرکاب  فعال  تشاااخیص  معیاار  و  مرکاب

 :  گویدمی مرکب  فعل تعری   در   انلر . است  دبیرم دم و  انلر   دیدگاه  مبنا  بر آن،  ها مصدا 

  صافت   یا  اسام اویل  کلرة.  اندیافته  ترکیب  مسات ل  کلرة  دو از  که  کنیممیاطال   افعالی به  را مرکب  ها فعل  اصاطالح»

  اطال .  وانیممی  «هرکرد»  را آن و  شاودمیصارف  که اسات  فعلی  دوم  کلرة.  شاودنری صارف  یعنی  پذیرد؛نری ترییر  و اسات

  از  کلره  دو  گاه هر.  شااودمیدریافته واحد   معنی هاآن  مجروع از  که  اساات جهت آن  از  کلرات گونهاین به  «مرکب  فعل»

  باشاند، کرده  حفظ  را  ود  اصالی و  مسات ل  معنی اجزا  از  یک  هر  یعنی  کند؛  ال ا  ذهن به را  معنی  دو  شاد،  ذکر  که انواع این

 (.  49ا48:  1372 انلر ، )  «نیست  درست  هاآن به مرکب  فعل  اصطالح اطال 

 حرف   گروه  صااافات،  و  اسااام بر عالوه  آیناد،می(  معین  فعال)  هرکرد  از  پیش   انلر  تعری   در  که  عنااصااار   مورد  در

  ها  فعل بر ی  در  هرچند.  کندمنت ل  را واحد   معنا  اجزایش  ترام  با  باید مرکب  فعل.  کرداضاافه توانمی  هم  را  ا اضاافه

 واحد   معنا  باید  جزء  دو هر  هرکرد،  با ترکیب  در  امیا  دارد؛  مسات لی  نسابتاً  معنا   هرچنان  هرکرد از  پیش عنصار  مرکب

 مرکب  ها فعل  و  ترکیبی  مرکب  ها فعل  دسااتة  دو به  مرکب  ها فعل  دبیرم دم،  بند ت ساایم  اسااا  بر.  کنندمنت ل  را



  طوربه  را  ود نحو ِ  و  واژگانی  تکامل  سیر  ترکیبی مرکب  ها فعل(.  43اااا 2:  1376دبیرم دم،  )  اندشده  ت سیم  انضرامی

  پیوند   از  ترمستحکم  فعل اجزا   میان  پیوند  هافعل این  در.  انددادهتشکیل  واژگانی و  معنایی واحد  یک  و  اندکرده  طی  کامل

  ها  فعل هرچون  و ندارند  را  انضارامی  مرکب  ها فعل  ساا تار   شافافییت  کهچنان  اسات؛  انضارامی  مرکب  ها فعل اجزا 

  واژگانی   واحد  یک  به  فعلی  عنصار و  اسام  ،« وردن  زمین»  ترکیبی  مرکب  فعل  در  مثالً  نیساتند؛  گساتر   قابل  انضارامی

 را  هاآن تواننری  و  اساترفته  میان  از  ت ریباً  آن از  پیش  اسامِ و  هرکرد  معنایی  اسات الل  فعل، این  قالب  در و  اندشاده  تبدیل

 ،« ورد  را  زمین» چون  هاییصااورتبه  فعل  این  دادنگسااتر   دیگر، سااو  از.  کرد  جدا هم  از  مساات ل  جزء  دو عنوانبه

 این به  ترکیبی مرکب  فعل ها نرونه  دیگر از. اساات  نادرساات « ورد   وب  زمین»  یا و  « ورد  هازمین»  ،« ورد  زمینی»

 .... و  وردن  گول  دادن،سو   کردن،  جارو:  کرداشاره توانمی  موارد

  هرادیگر  باه  بسااای   جزء  چناد  کاه  هساااتناد  ا مرحلاه  در  یعنی  دارناد؛  قرار  گاذار  مرحلاة  در  انضاااراامی  مرکاب  هاا فعال

  کثرت   نتیجة  در  هافعل این  سااا ت  در.  دارند  سااا تار   شاافافییت  هرچنان  آن  دهندةتشااکیل  عناصاار و  اندشاادهافزوده

 هم  در  کلراه  دو  این  فعال،  باا  فااعال  یاا(  ابزار  یاا  زماان  مکاان،)  قیاد  مفعولی،  مترم  مفعول،  ن ش  دارا   کلراة  دو»  اساااتعراالِ

  انضارامی   مرکب  فعل  شاده،  منضام  فعل به نحو ،  و  صارفی  ها نشاانه  ترامی  از  انفصاال  از  پس  غیرفعلی،  عنصار و  آمیزندمی

  ها  فعل. اندنگرفته نضااج  ترکیبی مرکب  فعل  یک  صااورتبه  هنوز  هافعل این(.  34:  1386شاا اقی،  )  «آیدمی  دساات به

 بهانه»  انضاارامی  فعل  مثال، برا   اند؛گسااتر   قابل  حالت  آن  در  که دارند  نیز  غیرانضاارامی  معادل  یک   هرواره  انضاارامی

 بهانه» و  «آوردن هابهانه»  ،«آوردن ا بهانه»  ،«آوردن  را بهانه: »داد  گسااتر  دیگر  عناصاار   افزودن  با توانمی  را  «آوردن

  دسااتور   شاایردادن،   وردن،  غذا:  کرداشاااره توانمی  موارد این به  انضاارامی  مرکب  فعل ها نرونه دیگر  از.  «آوردن  وب

 .... و  دادنقول  زدن،بخیه  زدن، آمپول  دادن،ادامه  یافتن،نجات  دادن،جا   آمدن،  پدید  دادن،

  وند  یک   گاه و  اساام  با  اضااافه حرف ترکیب  از  که  هسااتند  «داراضااافه حرف  کلرات»  مرکب،  ها واژه از  دیگر   شااکل

  درصاد،   ،(ین+چون  /ان+چون)  چنین و  چنان  کار،بی عالوه،به  برعکس، باهو ،  قضاا،  از  ازمابهتران،: مثل  شاوند،می  تشاکیل

 .... و  درنتیجه

   مرکب  -مشتق هایواژه  ـ3ـ5

 ها نرونه  این به مرکب  -مشاتق  ها واژه از.  هساتند(  وابساته  تکواژ) وند  عالوهبه آزاد  تکواژ  چند از  یافتهترکیب هاواژه  این 

 را  هاواژه این.   ورانشایرینی  التحریر،لوازم  رساتا یز،  میر، و مرگ  پا ،  و  ریخت جو، و پر   پود،  و  تار: کرداشااره  توانمی

 (.  51: 1371کلباسی،  : ک.ر)  اندنامیده نیز  «پیوند   ها واژه»

 «فعلی  هایساخت» تولید در فارسی  زبان هایقابلیت  نقد  ـ6

  مختلفی  انواع و  کندمیاساتفاده هاواژه  ساا ت  در  ترکیب و  اشات ا   مختل   ها قابلیت از  طبیعی  شاکل به  فارسای  زبان

  ا  اضاافه حرف ها گروه  حتی و  قید  صافت،  اسام، مختل   ها گونه  ساا ت  در  ویژهبه  کند؛می  تولید را  هاعبارت و هاواژه  از

  در   فعل  تولید.  اسات  روروبه   اصای  ها چالش با  فعلی  مختل  ها گونه  تولید  در  اما اسات؛ بر وردار  توجهی  قابل  زایاییِ  از

ها   ها  تصریفی و فعلفعلهایی چون عالوه بر سا ت ،(ترکیب و  اشت ا   یعنی)  فارسی زبان  در ساز واژه  اصلی بستر دو



 حوزة  در دیگر   و  اشاات ا  حوزة  در  اولی  که  اساات مرکب  ها فعل  و  بساای   ها فعل  تولید  صااورت  دو به  سااببی، غالباً

  ها  سااا ت به  دادنشااکل  در ویژهبه  زبان،  ارکان  ترینمهم  از  یکی  عنوانبه  فعل اهریت به توجه  با.  گیردمی  قرار  ترکیب

 زبان  در  اسااسای  و مبرم  نیاز  یک  متنوع،  فعلیِ  ها ساا ت  تولید  در زبان  یک  بودن  زایا  لزوم  زبانی،  ها گزاره  تولید و نحو 

 از  هاییتکواژه  یا  هاواژه  ترکیب با  کهچنان اسات،  زیاد  بسایار  فارسای  زبان  سااز واژه  قدرت  سااز ترکیب  زمینة  در. اسات

  فارسی  زبان  در  ساز واژه  ها رو  زایاترین  از شیوه این.  بسازد  متعدد  مرکب ها واژه  تواندمی مختل   زبانی  ها م وله

 با  شاارار بی  مرکب  ها فعل  هرکرد،  با(  ا اضااافه حرف  گروه  یا  صاافت  یا)  اساام  ترکیب با  فعل،  تولید  زمینة  در. اساات

  سااا ت   زمینة  در  ا العاده ار   قابلیت  فعلی  ها ساااز ترکیب  فرآیند نظر، این  از و  سااا ت توانمی  متنویع  کارکردها 

ها  بسای  در فارسای میانه و حتی باساتان  ها  مرکب هرچند هرچون فعلاسات. فعلداده قرار  زبان اهل  ا تیار  در  فعل

لیِ حوزة در هر حال نیازها  فع  ؛(180ااا 179و152  :1375  ؛ ابوال اسری،184/2:  1369ر.ک:  انلر ، )اند  کاربرد داشته

  هرکرد   یا  فعل  چند  پی  در  پی  تکرار  شااود،میدیده  مرکب  ها فعل  سااا ت  در  که  ا له؛ اما مساا کنند ود را برطرف می

  کار  به  فعل  تعداد معدود   تنها  فارسااای  زبان  در  مرکب  شاااراربی  ها فعل  ترام  در  کهچنان  هاسااات،فعال  این  در   اص

  میان  از  که  اساتداده  نشاان(  1359) مرکب  افعال  درباره  پژوهشای  عنوان با  ا نامهپایان  در  پوررساتم  تح یق  نتایج.  رودمی

 پس  و اساتشاده ساا ته  «کردن»  فعل با  هاآن ساومِیک   یعنی  فعل؛  1056  کرده،  گردآور   که  مرکبی  فعل  هزار ساه  ت ریباً

  ها  جرله فعل از(.  20:  1381طباطبایی،: از  ن ل)  دارند  را  کاربرد  بیشااترین  «زدن» و  «دادن»  ،«شاادن»  ها فعل آن،  از

  کردن،   کرک   زدن،  ن ش  دادن، اطالع  کردن، گو   زدن، حرف  زدن،  داد  کردن،  کار:  کرداشااره توانمی  زیر موارد به  مرکب

  صااحبت   زدن،  حرف  دادن، رأ   کردن،  انتخاب  کردن، نگاه  زدن،  کتک   شاادن،  رها  گرفتن،  کرک   دادن،  اجازه  کردن، نابود

 .... و  دادن  دستور  زدن،  زنگ   کردن، پردا ت  کردن،  رسوب  دادن،  گو   کردن،  امتحان  کردن،

  این و  اساترفته  کار به  «دادن»  و  «زدن»  ،«شادن»  ،«کردن»  فعل  چند  تنها  باال ها نرونه  در  شاودمیمشااهده  کهچنان

ها   بساایار زیاد  به تولید فعلاساات. زبان فارساای گرایش    فارساای  زبان  در مرکب  ها فعل  کاربرد  وضااعیت  از تصااویر 

  فعل  از  اساتفاده دیگر،  ساو   از  ؛رودمی  کار به   اص  فعل  چند  از  اساتفاده  با  ف   مرکب  فعل  شارار بی  تعداد مرکب دارد و

  که چنان  شاوند؛میشاکساته مرکب  ها ساا ت به  بسای   ها ساا ت و  اسات  کاهش  حال  در  پیوساته  فارسای زبان  در  بسای 

  ، «آزردن» جا   به یا  و  است رایج «کردن  قاطی» یا «کردن مخلوط»  مرکبِ ها فعل «آمیختن» جا   به  فارسی محاورة در

زبان   شادن  ع یم اسات،  بسای   ها فعل  عهدة بر  فعلی  ها اشات ا   کلید   ن ش  که جاآن  از  .دارد  کاربرد  «کردن  ناراحت»

 با بتواند  زبان  که  شاودمی  باعث زبان  اشات اقی  قدرت.  اساتکرده  این زبان  را متوجه   طراتی  هافعل فارسای در تولید این

  فعلی   ها صاورت تواندمی  فعل  زمینة  در  ف   و  بساازد  قید  و  صافتی  اساری،  فعلی،  مختل   ها صاورت  فعلی  ریشاة  یک 

 هایی دیگر هستند:  کرد که چگونه منشأ  لق واژهتوان به سه فعل بسی  زیر اشارهمثال می بسازد. برا   متنوعی

  این از  و  سااا ت  داننده، دانندگی، دانش، دانا، دانایی، نادان و...  چون: دانسااتن،  هاییسااا ت  توانمی  «دان»  فعل بن  از

   .کرد تولید... و پژوهدانش آموز،دانشور، دانش  دانشگاه، چون ا ثانویه  ها سا ت  توانمی نیز  هاسا ت

 .بن فعل »گداز«: گدازه، گدازنده، گدازندگی، گدا ت، گدا ته، گدا تگی و... 



 .بن فعل »زا «: زایا، زایندگی، زایایی، زاینده، زایش، زایران، زائو و... 

  بیشاتر  زبان  یک   در  رایج  بسای   ها فعل  تعداد هرچه و  هساتند  زایا  بسایار  بسای   ها فعل  شاودمیمشااهده  طور کههران

قدرت    هرچه  که  دیگر  ها زبان از  وارداتی  ها واژه  با مواجهه  در  ویژهبه  اساات؛  زبان آن برا   محکری  گاهتکیه  این  باشااد،

  فارساای   زبان  در چهآن  اما بود؛  واهد ترموفق  بیگانه ها واژه برا   ساااز معادل  در  باشااد،  بیشااتر  زبان اشاات ا  فعلیِ آن

  ها  فعل. اسات  «رایج  بسای   فعل»  250  تا  200 بر  بالغ  تنها  که اسات  رایج  بسای   ها فعل  کمِ  تعداد  شاود،میدیده امروز

  ود به  مختلفی  ها صورت  هاشناسه و  صرفی  عناصر وندها،  پذیرفتن با  مرکب،  فعل  به  شدن  تبدیل بدون  توانندمی  بسی 

 به نسابت  بسای   ها فعل  کهآن  ویژهبه  باشاند،داشاته  تر گساترده و ترمتنویع  کاربرد   و  معنایی  حوزة نظر، این  از و بگیرند

 زبان  زیاد  گرایش  فعلی،  ها سااا ت  تولید  زمینة  در. دارند  بیشااتر   معنایی  غنا  مرکب  ها فعل  در  تکرار   هرکردها 

  معت دند:  بر ی  که  گونهآن  حتی و موجود  بسی ِ  ها فعل  روزافزون  کاهش  م ابل، در و  مرکب ها سا ت  تولید به  فارسی

  فعلی   ها ساا ت  تولید  زمینة  در زبان  این  نامتوازن حرکت بیانگر  بسای ،  ها فعل  تولید  در  فارسای  زبان  شادن  ساترون

 . است  رویگردان  بسی   فعلیِ  ها سا ت  تولید از  اما  ؛دارد مرکب  فعلیِ  ها سا ت  تولید به  زیاد   بسیار  گرایش  که است

 گیرینتیجه  ـ7

  در.  کنندمی  عرل  ترکیب و  اشاات ا   بسااتر  دو  در  کلی طوربه  و اساات  متنوع امروز  فارساای  زبان  در  ساااز واژه  امکانات

  طبیعی   روند و  زایاسات  فارسای  زبان  در  سااز واژه  امکانات  ا اضاافه حرف  ها گروه و  قید  صافت، اسام،  انواع  ساا ت  زمینة

ی  ها چالش اساات،  زبانی  عناصاار  ترینمهم از  که  فعل  سااا ت  زمینة  در  اما  دهد؛میادامه  را  ود  زبان  رو   پیش   اصاای

  ؛ دارد  مرکب  ها فعل  هران  یا  فعلی  ها سااز ترکیب به  ا عرده  گرایش  هافعل ساا ت  زمینة  در  زبان این. اسات  فارسای

  ها  فعل به  شادن  تبدیل  حال  در نیز موجود  بسای   ها فعل  که  جاآن تا  نیسات  زایا  چندان  بسای   ها فعل  ساا ت  در  اما

 ساا ت  ماهیت  اسات،  تصاریفی  زبانی  اروپایی  و  هند  ها زبان دیگر  هرچون  فارسای  زبان  کهاین به توجه با.  هساتند  مرکب

 نیز  تصاری   و  اشات ا   فرآیندها   کهچنان  اسات؛یافته  ساو   سااز ترکیب  ساو  به  بیشاتر  هرچه  امروز  فارسای  زبان  در  فعل

 و  اشاات ا   در  ساااز واژه  ماهییت  که  گفت  باید  اسااا  این بر ؛برندمیبهره  جدید ها واژه   لق  برا   تکواژها  «ترکیب»  از

  کاهش   عوض  در و  مرکب  ها فعل  تولید به  فراوانی گرایش  و اسات  «ترکیب»  اساا   بر  امروز  فارسای زبان  در  سااز ترکیب

  فعل   تولید  زمینة  در  زبان این  نامتوازن  رشاد بیانگر این و  دارد وجود  بسای   ها فعل  تولید  در  فارسای زبان  امکانات  حداقلی

 . ندارد  بسی   ها فعل  تولید به  گرایشی اما  ؛دارد مرکب  ها فعل  تولید به  مفرطی  گرایش  که است

  نیستند؛   بسی   ها فعل  زایاییِ حد  در  وجه  هیچ  به؛ بر ودارند  ود   اصی  زایاییِ از  نیز مرکب  فعلیِ  ها سا ت هرچند

 بحث به  مربوط  فعل   ودِ  زایاییِ. هسات  تفاوت  فعل  ودِ  بودن  زایا و  فعل  یک   ساا ت  فرآیند بودن  زایا  میان کهآن ویژهبه

 امیا  ندارد؛  وجود  محدودیتی مرکب  ها فعل ساا ت  در و اسات  زایا  روند   «مرکب  ها فعل ساا ت  فرآیند. »اسات  اشات ا 

  زایا   ود،  بسای   ها فعل  که اسات  حالی  در این  ؛هساتند  ع یم  اشات اقی نظر  از  موارد  اندکْ  در جز مرکب  ها فعل  ودِ

 .  دارند  باالیی  اشت اقی  قدرت و  هستند

   نوشت پی



 و اصال  بصاریان مکتب: اساتمطرح  دیدگاه  دو  اشات ا   منشاأ  زمینة در. اساتبوده مطرح  اشات ا   بحث  دیرباز  از  عربی  زبان در (1)

   (.123-105:  1380  فر نده،)  دانندمی «فعل» را  اشت ا   منشأ   کوفیان مکتب  امیا ،«مصدر» را اشت ا    منشأ 

 منابع و مآخذ

 سرت.  : تهران  ،فارسی  زبان  تاریخی  دستور(،  1375محسن، )  ابوال اسری، -1

 ، تهران: نشر نو. تاریخ زبان فارسی(،  1369 انلر ، پرویز، ) -2

 تو .: هشتم، تهران  چاپ  ،فارسی  زبان  دستور  ،(1366) انلر ، پرویز،   -3

 کوشش عفیت مستشارنیا، تهران: تو . ، بهدستور تاریخی زبان فارسی ،(1372)اااااااااااا،  -4

دانشاگاه  وارزمی،    ،انساانی  علوم و  ادبیات  دانشاکده  مجلة  ،«فارسای زبان  در  اشات ا »  ،(1385) وئینی، عصارت،   -5

 .  43-31، صص  53-52شرارة  

، صاص  2و1  ة، ساال دوازدهم، شارارشاناسایمجله زبان»فعل مرکب در زبان فارسای«،    ،(1376)  ،دبیرم دم، محرید -6

 . 46ا2

  ، فرهنگساتان  نامة  ،«در   فارسای  در  آن تأثیر و  سااساانی عصار  در  گزینیواژه»  ،(1377)  حسان،  بید ،با    رضاایی -7

 . 158ا145  صص  سوم،  شرارة  چهارم،  سال

، 97  شارارة ،دانش نشار  فصالنامه  ،«سااز واژه  اصالی  راه دو  اشات ا   و  ترکیب»  ،(1379)احرد،    گیالنی،  ساریعی -8

 .  16-13صص  

  فردوسای   دانشاگاه  ،انساانی  علوم و  ادبیات  دانشاکده  مجلة  ،«فارسای زبان  واژگان  بازیابی»،  (1385)اکبر،    شاعبانی، -9

 .  170-161، صص  154  شرارة  مشهد،

 . 39ا3، صص  3  ةدستور، شرار ةنام، ویژهفرهنگستان  ةنام(، »انضرام در زبان فارسی«،  1386)  ،ش اقی، ویدا -10

، ساال نوزدهم، نشار دانش ةمجل(، »فعل بسای  و مرکب در زبان فارسای«،  1381)  ،طباطبایی، ساید عالءالدین -11

 .  24ا20، صص  2  ةشرار

، 10و9  ، شارارةادب و  زبان  نشاریة  ،«مسالران  دانشارندان  دیدگاه از  اشات ا   پیشاینه»  ،(1380)فر نده، پروانه،  -12

 .  124-105صص  

 دانشگاهی.   نشر مرکز: تهران ،امروز  فارسی زبان  در  پسوند   اشت ا   ،(1371) سرو،    کشانی، -13

 فرهنگی.    تح ی ات و  مطالعات  مؤسسة: تهران ،امروز  فارسی  در  واژه  اشت اقی  سا ت  ،(1371)کلباسی، ایران،   -14

  ، فرهنگستان   نامة  ،«تفلیسی  ابراهیم  بن حُبَیش  االدویة ت ویم کتاب در فارسی  ها واژه»  ،(1377)  مهد ، مح یق، -15

 .  28 ا 8  صص  سوم،  شرارة  چهارم،  سال

 سرت.: تهران  ،سا تی  پیوندها  و  واژگان  :فارسی  زبان  دستور  ،(1386)الدینی، مهد ،  مشکوه -16

 ایران.   و اسالم  بازشناسی  مرکز: تهران  ،فارسی  زبان  در  نگار فرهنگ  و  شناسیواژه  ،(1383)وثوقی، حسین،   -17



 سرت.: نهم، تهران  چاپ  ،فارسی  زبان  دستور،  (1386)عررانی،    غالمرضا و  کامیار، ت یوحیدیان -18

  بنیاد : تهران  مطلق،   ال ی جالل  ترجرة  ،فارساای  اشاات ا   اسااا   ،(1356)هوبشااران،   هاینریش و  پاول هرن، -19

 ایران.   فرهنگ 

 


