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 چکیده

 
زايـاترين   يکـی از  بـه عنـوان  « تركیـب »هـای دنیـا از   زبـان  ، بیشـترِ شناسـان زبانبه زعم بسیاری از    

گیرند، مـدّعايی كـه در مـورد    گسترش دامنة وا گانی خود بهره می به منظورسازی وا ه هایفرايند
د آن نیز صادق اسـت  در ايـن فراينـد،    های جغرافیايی متعدّكرمان( و گونهاستان ويش رودباری )گ

گـردد  از آنجـا   يک واحد زبانیِ مركّب می یدايشوا گانیِ آزاد سبب ی يا چند تکوا ِهمنشینیِ دو 
ـ   ديگـر از بسـامد  كـاربرد بسـیار بـاالتری نسـبت بـه        مركّبْ یِمكه در رودباری اسا ب كلمـات مركّ

معطوف است  به بیان  اين گويشب مركّ اسامیِ تحلیلبرخوردارند، كانون توجّه یژوهش حاتر بر 
حاصـل از مصـاحبه و تـبط گفتـار آزاد      كوشـد بـر یايـة ییکـرة زبـانیِ     حاتـر مـی   یژوهشتر، فنّی

 همزمـانیِ  گیـری از شـمّ زبـانی، بـه تحلیـلِ     و بهره نويسیبرگه یرسشنامه،توزيع گويشورانِ مناسب، 
: 0221معیارهای ییشنهادی بائ ر )از شناختی و بر یاية سه مورد مركّبِ رودباری از ديدگاه رده اسامیِ
شناسـیِ تركیـب در گونـة رايـج در     داری، ترتیـب اجـزای تركیـب و معنـی    ( شامل هسته111-110

دنیـا،  هـای  رودبـاری هماننـد بیشـتر زبـان    دهـد  نشـان مـی  گنج ب ردازد  نتايج یژوهش شهرستان قلعه
كند و لذا به صورت ییوستاری عمل میاز اين حیث، بلکه  نداشته یشناختیِ يکدستهای ردهويژگی

مورد مطالعه بهره گرفت   شناختیِهای ردهبرای توصیف ويژگی «گرايش كلّی»بايستی از اصطهح 
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شـناختی، بـه   هرد رودباریِ امروز از منظر ايـن سـه معیـارِ    شناختیِردهبه طور مشخّص، گرايش كلّیِ 
مركـز  آغازين و اسامیِ مركّـبِ بـرونْ  هسته، اسامیِ مركّبِ هسته ترتیب به سوی اسامیِ مركّبِ بدونِ

 است  
 

شناسی، فرايند تركیب، اسم مركّب، گويش رودباری، رده های کلیدی:واژه
  شناختیگرايش كلّیِ رده

 

 مقدّمه -1

های ساختاریِ ها و تفاوتشباهت به مطالعة (linguistic typology)شناسی زبان رده

ها به دست دهد  اين بندیِ قابل قبولی از مًوالت زبانی در زبانیردازد تا طبًهبینازبانی می

، (F. v. Schlegel) قرن نوزدهم چون ا شْل گ ل تاريخیِ شناسانِبا تحًیًات زبانكه رشته 

در قرن بیستم با  ،آغاز شد (W. v. Humboldt) و هومْبولْت (A. Schleicher)ر ش هيْشْ

و اكنون به يکی از رويکردهای  يافتادامه  (J. Greenberg) مطالعات گستردة گرينْبِرْگ

شناس با مطالعة رده  (62: 4313است )رتايی و نیسانی، شناسی تبديل شدهمهم در زبان

كشف ها و به دنبال الگوهای بینازبانی مدّعیِ وجود  نوعی يک ارچگی در بین زبان

شناسی دوشادوش و همسو با مطالعات مربوط به های زبانی است و مطالعات ردهتعمیم

رود كه ساختارهای ممکن و ناممکن را ییش می (linguistic universals)های زبان جهانی

های يکی از جهانی (L. Bauer, 1938: 169)كنند  از ديدگاه بائ ر در هر زبان تعیین می

 كانون آن در است كه امروزه مطالعة (compounding)سازیِ تركیب  ه، فرايند وایزبان
به  آن ها ازدارد و همة زبان قرار و كاربردی نظری از اعمّ شناسیزبان هایحوزه همة توجّه

گیرند  می بهره خود جديد وا گان سازی در ساختعنوان يکی از زاياترين فرايندهای وا ه

و از اين  كندمیات، حروف اتافه و افعال را با هم تركیب اين فرايند عمدتاه اسامی، صف

 ای جديد با مدخلی جديد در دايرة وا گانِ سخنگويان زبان و وا گانِرهگذر، وا ه

(lexicon) از تركیب تکوا ها  ،در سطح وا گانتركیب  اثر عملکرد بر   شودزبان خلق می

جديد  (compound lexemes)بِ مركّ كلمات ساده و مركّب، كلمات  قاموسیِيا تركیب 

در سطح  ،(conceptual combination)فرايند تركیبِ مفهومی  در نتیجةد و شومی ايجاد
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 ،شوند  از منظر ساختاریمفاهیم جديد ساخته می ،معنايیِ زبان نیز از تركیب مفاهیم موجود

بائ ر و  (P. H. Matthews, 1991: 82) مَتْیوس ،(412: 4311دبیرمًدم )ی چون شناسانزبان

وا ه، يا  ی آنهاكه هر دو دانندمی( كلمة مركّب را حداقلّ شامل دو یايه 112: 0221)

سازی از راه همنشینیِ وا ه»تركیب را  به بیان ديگر، آنها  ای باشندكم تکوا های ريشهدست

ب های تشخیص كلمات  مركّدر خصوص مه گرچه   دانندمی« )معمواله( دو وا ة مستًلّ

( به 00-12: 4311عاصی و بدخشان )امّا  ،شناسان وجود نداردنظری میان زبانهی  اتّفاق

 های مركّب در زبان فارسیوا ه برای شناسايی طرح و شرح ینج مشخّصة نحوی و معنايی

یذيری، يک ارچگیِ وا گانی، یايايیِ درونی، جزيرة ارجاعی و تکراریذيری شامل تفکیک

  یردازدمی

گشتاری اوّلیّه و  مركّب را از منظر رويکرد  ةشناسان گشتاری نیز كلمزبانهمینین 

 كلمات تولید  مسئولِ را «وا گان»بخشِ اند كه بررسی نموده س س رويکرد قاموسگرا
  داندمی مركّب

چون  یشناختی، تركیب را به داليلبا اتّخاذ رويکرد رده نیز شناسانِ زبانرده ،به عهوه

 ،(pidgin) های ساختگیدر زبانو كاربرد ند اكتساب زبان توسّط كودكان در فرايحضور 

 اند  های زبان قلمداد و مطالعه نمودهجهانیبه عنوان يکی از 

 

 لهئبیان مس -1-1

توان يکی از سه ، میمطالعة كلمات مركّببیان شد كه در خصوص در قسمت قبل 

یژوهش  كار بست  از آن میان،را به یشناخترده يا ساختاری، گشتاری ومتفاوت   رويکرد

در گونة را  مركّبْ یِماسا ،یسشناردهبریاية برخی از معیارهای رويکرد كوشد حاتر می

توصیف و « گويش( رودباری»)گنجِ كرمان، يا به اختصار رودباریِ رايج در شهرستان قلعه

های بَشاكَرْدی ه گويشگرووابسته به  بررسی نمايد  به لحاظ تبارشناسیِ زبانی، اين گويش

 های جیرفت،شهرستان خطّة یهناور رودبارْزمین شامل در رايج گويشِ ترينو اصلی
فارياب در جنوب استان كرمان  و گنجقلعه مَنوجان، كَهْنوج، جنوب، رودبارِ عنبرآباد،
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 همختصّات  رد»با هدف تعیین  از منظر همزمانی و تر، یژوهش حاتربه بیان دقیقباشد  می

اسامیِ مركّبِ رودباری بر یاية اصول و معیارهای « شناختیِگرايش كلّیِ رده»يا « شناختی

ترين كنندهاست  در اين راستا، سه مورد از تعیینصورت یذيرفتهزبان  شناسیِعلم رده نوينِ

( كه 110-111: 0221بائ ر )شده توسط  شناختیِ ییشنهادو یركاربردترين معیارهای رده

 انداد واقع گرديدهناستمورد یدگی و ارتباط تنگاتنگی با يکديگر دارند، انتخاب و تندرهم

 the order of elements)، ترتیب اجزای تركیب (headedness)داری هستهكه عبارتند از: 
in compounds) شناسیِ تركیب و معنی(the semantics of compounds) يادآوری  

از طريق مصاحبه و شده  آوریگرد یهایاية تحلیل دادهیژوهش برانجام روش گردد می

های جديد وا ه نويسیِبرگه ،سال 12سواد  باالی سواد/كمبی گويشورِ 41تبط گفتار آزاد  

 دهبوتوزيع یرسشنامه و استفاده از شمّ زبانی ، نگاریهای مختلف با اهداف وا هدر موقعیت

 است 

 

 پیشینة تحقیق  -1-2

گويش شناختی در زمینة بررسیِ اثر زبان نخستین( 4311طلّبی )مُرسالة دكترای 

ها و ها و واجگونهشناسی و آواشناسی )استخراج واجهای واجحوزهرودباری است كه 

ا توصیف ر رودبارِ جنوبرايج در  زبانیِتوصیف فرايندهای آوايی(، ساختوا ه و نحوِ گونة 

ه توصیف و استخراج ب( نیز 4311ردستانی )ك  با الگویذيری از یژوهش مذكور، نمايدمی

شناسیِ تاريخی، توصیف برخی ای مهحظات واجفی ساختمان هجا، طرح یارهها، معرّواج

م دی هْگونة مُدر از فرايندهای آوايی، بررسی ساختوا ة تصريفی و اشتًاقی و نحو 

(Mohmedi) (جِبالْبارِز جنوبی) هب اكبرآبادی تْخاله و بُاست  رتايتی كیشهیرداخته

در دو زيرگروه  اشتًاقی را وندهای زايای گونة كَهْنوجی یژوهش ديگری است كه ( 4314)

 های یژوهش مزبور،يافتهبراساس است  ه نمودهبا فارسی معیار مًايسو  معرّف ی ،تصريفی و

در ه بسیاری از وندهای كَهْنوجی با فارسیِ رسمی مشتر  است، ولی برخی از آنها ريش

ترين ( به عنوان نزديک4311  در یايان آنکه، آهنگر و همکاران )دارندرسی دَری يا میانه فا
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شناختی به یژوهش حاتر، به بررسیِ ساختاریِ فرايند تركیب در گونة زبانی مطالعة زبان

رودبار جنوب بر اساس مًولة دستوری اجزایِ ساختاریِ كلمة مركّب يا شیوة تركیب آنها 

دهد در اين است  نتايج یژوهش اخیر نشان می( یرداخته4316شًاقی ) بر اساس الگوی

گونة زبانی فعل مركّب، اسم مركّب، صفت مركّب، قید مركّب و حرف مركّب كاربرد 

های فعلی و شان در دو گروه مركّببا توجّه به مًولة دستوریِ اجزاء سازنده كه دارد

سبت به ساير كلمات مركّب از تنوّعِ ساختمان فعل مركّب نو  گیرندمی جایغیرفعلی 

  ساختاری بیشتری برخوردار است

 

 ضرورت و اهمیّت تحقیق -1-3

های توصیف حوزه راستایشاختیِ نسبتاه قابل توجّهی در تاكنون مطالعات زبان

رودباری صورت گويش های جغرافیايیِ شناسی، ساختوا ه و نحو گونهآواشناسی، واج

سازیِ آن بسیار ناچیز فرايندهای وا هبارة های انجام شده درر یژوهششما امّااست، یذيرفته

 شناختیِ، فرايند وا هساختاری، و نه رده تحلیليافته به های اختصاصسهم یژوهش وبوده 

كند  توجّه به اين مسألة حیاتی كه تاكنون از عدد يک تجاوز نمینیز تركیب  سازیِ

مركّبِ رودباری، به عنوان  در باب اسامیِ مستندی شناختیگونه یژوهش ردههی 

است، ترورت و اهمیّت یربسامدترين كلمات مركّبِ گويش مزبور، صورت ن ذيرفته

انکارِ انجامِ مطالعة حاتر به عنوان اوّلین یژوهش از اين دست را كامهه آشکار غیرقابل

اعضای گروه  تر، امکان تعمیم نتايج یژوهش حاتر به تمامسازد  از نگاهی كلّیمی

شدة ايرانی جنوب غربی، مطالعه رهای كمتهای بَشاكَرْدی و حتی ساير گويشگويش

تواند گام بسیار مؤثّری سازد و میاهمیّت دست يازيدن به یژوهش حاتر را دوچندان می

  شناسیِ منطًه و كشور باشد بُرد مطالعات گويشدر ییش
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 بحث -2

 شرحرودباری و در ساز رين ساختارهای اسم مركّبزايات معرّفیدر اين قسمت، یس از 

مركّبِ اين  اسامیِهمزمانیِ شناختیِ مورد نظر یژوهش، به تحلیل گانة ردهمعیارهای سه

  گويش بر اساس آن معیارها خواهیم یرداخت 

بندیِ میزانِ سازِ رودباری و نیز رتبهساختارهای اسم مركّب شناسايیدر گفتنی است 

 ،اندزبانی و مشاهدات آماری استناد نمودهمنحصراه بر شواهد درونْنگارندگان ، زايايیِ آنها

ريشه و ترين زبانِ همنگاهی نیز به مطالعات  مشابه در زبان فارسی، به عنوان مهمهرچند نیم

( ساختارهای 411: 4316اند  برای نمونه طباطبايی )رودباری داشتهگويش خانواده با هم

داند كه به لحاظ زايايی همتراز نیستند و از مورد می 40در فارسی را بالغ بر ساز اسم مركّب

ی، اسم+صفت، -اسم+اسم، اسم+ستا  حال، اسم+اسم+»های آن میان، تركیب

زبانی و مطالعات  آماری باشند  امّا شواهد  درونْزاياترين ساختارها می «اسم+صفت فاعلی

سازِ رودباری به ترتیب عبارتند از اسم مركّب بیانگر آن است كه زاياترين ساختارهای

كه بیانگر  «اسم+اسم، اسم+ستا  حال، اسم+ستا  گذشته، اسم+صفت، صفت+اسم»

ساز در زبان فارسی و مركّب زايايی ساختارهای اسمِمیزانِ وجود اختهف در ییوستارِ 

 رودباری است گويش 

مركّبِ رودباری بدين  اسامیِ حلیلتشناختی مورد استفاده برای گانة ردهمعیارهای سه

 اند: شرح

 داریهسته -2-1
داری نارر بر اين اصل است كه در هر ساختار مركّب معمواله يکی از اجزای معیار هسته

تر است و جزء يا اجزای تر و اصلیتر، زيربنايیهسته، نسبت به ديگری بنیادی يعنیآن، 

شناسی، شوند  از منظر معنیيا وابسته محسوب میديگر دارای اهمیّت كمتری بوده و ثانويّه 

در اسمِ مركّبِ  مّههگیرد  اوّاله تمام ساختارِ مركّب در شمولِ معنايیِ هسته قرار می

است و در شمولِ « خانه»نوعی « گلخانه»وابسته است  زيرا « گل»هسته و « خانه»، «گلخانه»

 مّههباشد، جباری در هر ساختار مركّب میشود  ثانیاه هسته جزء  اواقع می« خانه»معنايیِ 

اجباری است يعنی در هر موقعیّتی كه بتوان ساختار مركّبِ « گلخانه»در « خانه»وجود 
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 ،را به كار برد، امکان كاربرد هستة آن نیز وجود دارد  به عهوه، از نظر نحوی« گلخانه»

م كلمة مركّب با هستة خود و تما بودهكنندة مًولة نحویِ هر ساختار مركّب هسته تعیین

، يک اسم محسوب «درد»، با هستة «درددندان»مًوله است، برای نمونه كلمة مركّبِ هم

 هایساختار تمامباشد  البتّه ، يک صفت می«كلفت»، با هستة «كلفتگردن»شود ولی می

اسم  ، برای نمونه هستة معنايی و نحویِنیستند يا صوری دارای هستة بارزلزوماه مركّب 

گیرد كه مركز جای میمحذوف است و در زمرة ساختارهای مركّبِ برونْ« هزاریا»مركّبِ 

 طرح خواهد شد مًتضی در جای 

 ترتیب اجزای ترکیب -2-2
دار در يک زبان خاص، رود در ساختارهای مركّبِ هستهبریاية اين معیار، انتظار می

بگذارند، يعنی هسته يا همواره در آغازِ  هسته و وابسته همواره ترتیب منظّمی را به نمايش

دار اساس، كلمات  مركّبِ هستهاين بر   ساختارِ مركّب و يا همواره در یايان آن راهر گردد

 بندیطبًه (head-final)« یايانیهسته»و  (head-initial)« آغازينهسته»یِ به دو دستة كلّ

دار از مركّبِ هسته هستة معنايی اسامیِ ،یفارسزبان در البتّه بايد اشاره نمود كه شوند  می

مركّبِ  اسامیِ در زمرة «خمیردندان»كند  يعنی برخی از آنها مانند قاعده ثابتی ییروی نمی

 جاییايانی مركّبِ هستهدر طبًة اسامیِ « كتابخانه»آغازين، و برخی ديگر چون هسته

شناختی، ای تعیین مختصّات  ردهشناسان زبان به جردهاست كه ند  در چنین مواردی گیرمی

بر اين اساس،   ندسازمی را مطرحزبان  شناختیِ يکردهگرايش كلّیِ  بحثمعمواله 

كاربرد آن امروزه به سوی  شناختیِردهگرايش كلّیِ كه دهد فارسی نشان می زبان هایداده

 ( 410-413: 4316 ،)طباطبايی آغازين استاسم مركّبِ هسته

 یِ ترکیبشناسمعنی -2-3

های مركّب است بودن ساختار مركزمركز يا درونْمعناشناختی نارر بر برونْ اين معیارِ

 ند:گیرمیقرار زير  در طبًات ، ساختارهای مركّببر اساس آن كه

مركّب در  ساختاراگر معنای تمام  :(endocentric)مرکز درونْ -

 ,Bauer) مركز است نواش قرار گیرد، درشمولِ معنايیِ يکی از اجزای سازنده
1983: 30; Haspelmath & Sims, 2010: 139; Spencer, 1991: 310)  مّهه
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سبزواری  نظراست  از « مداد»زيرشمول « مدادرنگی»و « دزد»زيرشمول « دزدشاه»

 ،دنمركز، شفّافیّت ارجاعی دارمركّبِ درونْ اتكلمكه دلیل اين ( به 16: 4314)

هستة اين   كنیمشناسايی میآن درون در مركز را مرجعِ اسمِ مركّبِ درونْ

 نْدرو»توان آنها را به ها نًش اصلی را در بیان مفهوم آنها ايفا نموده و میتركیب
تًسیم نمود )عاصی و بدخشان، « یايانیمركزِ هستهدرونْ»و « آغازينمركزِ هسته

 subordinate) را تركیبات ناهم ايه تركیباتاز منظری ديگر، اين (  10: 4311
compounds) تر از وابسته بوده و در كنندهنًش هسته تعیین زيرا 4ند نامنیز می

 دارد  جایمعنايی  مراتبِسطح باالتری از سلسله
مركّب در شمولِ  ساختاراگر معنای تمام  :(exocentric)مرکز برونْ -

 شودمحسوب میمركز اش قرار نگیرد، برونْكدام از اجزای سازندهمعنايیِ هی 

(Bauer, 1983: 203)  كدام از كلمات كه زيرشمول هی « یشتال »مّهه

تر سازندة خود نیست بلکه نام حیوانی است كه ال  بر یشت دارد  به بیان روشن

بْ مركّ ( هستة نحوی و معنايی در اين اسامی12ِ: 4314و به نًل از سبزواری )

تعبیر  بنابراين،  رج از آنها جستجو كردمحذوف بوده و مرجعشان را بايستی در خا

چرا رةالمعارفی سخنگويان است  يقاعده و تا حدّ زيادی وابسته به دانش داآنها بی

معنای تركیبی ندارند  برای نمونه، سخنگو فًط بايد بر اساس دانش  كه

نامِ نوعی یرنده است و ويژگی « سرخسینه»رةالمعارفی خود بداند كه تركیب يدا

در واقع، همین یرنده است كه   از صورت آن قابل استنباط نیست« بودنیرنده»

  اين كلمات مركّب اساساه باشدمیهستة اصلی نحوی و معنايی و محذوف  آن 

گیری مفهوم كانونی ندارند بلکه نوعی رابطة انتزاعی بین ای برای شکلهسته

یفگر، برقرار است و خارجی، به عنوان هسته، و كلِّ تركیب، به عنوان توص مرجعِ

مركز و مركز را به صورت يک تركیب درونْتوان تركیب برونْدر آن سطح، می

 مركز را ساختارهای درونْ( نیز تركیبات  برون62ْ: 0221شفّاف تعبیر كرد  بائ ر )

 اند ش مَجازی يافتهداند كه خوان مركزی می
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ب به طور : اگر اجزای يک ساختار مركّ(balanced)ترکیب متوازن  -

كدام از آنها در جايگاه و هی  ،همسان و همتراز در ساختار مركّب شركت داشته

جمعِ معنای اجزای سازندة آن حاصل ،و معنای كلِّ كلمة مركّب نگیردهسته قرار 

انند م (Spencer, 1991: 311) باشد، يک تركیب متوازن خواهیم داشت

( اجزای 11: 4311و بدخشان )بر اساس عاصی «  شلواركت»و « بادمجانكشک»

توان كه برای حصول معنا می طوری  اين ساختارها اهمیّت معنايیِ يکسانی دارند

و لذا شايد « لبی و دندانی»، «دندانی-لبی»افزود: « و» حرف عطف میان اجزای آنها

( 01: 4310ای نامید  كريمی دوستان و وحید )های دوهستهبتوان آنها را تركیب

كلمات مركّبِ متوازن/هم ايه »شمردن اصطهحات معادل نیز تمن بر

(coordinate) عطفی/(copulative) » كلمات دواندوا »و(dvandva) » برای

نحویِ دارای حرف عطف  هایساخت اهنامیدن اين ساختارها، معتًدند آنها اساس

 لزوماه آنها معنای كه اندساخته مركّبی كلمات و شده وا گانی كه به مرورْ اندبوده
 هم ايگی كه هستند ایكلمهش بْه واحدهای نیست  به عهوه، آنها یذيرتركیب
 آنها دهندةتشکیل يعنی اجزای  دهندرا نشان می (natural coordination)طبیعی 
روند  از ديدگاه می شمار مفهومی( به واحدهای=مرتبط ) مفاهیمی لحاظ معنايی به

داریِ شناسانْ در باب هسته( زبان61وشت كريمی دوستان و وحید )همان: یان

، ایگونه وفاقی ندارند  زيرا برخی آنها را دوهستهساختارهای مركّبِ هم ايه هی 

  اندنمودهقلمداد  مركزبرونای، و برخی ديگر نیز بدون هسته و هستهبرخی يک
سازِ كّبینج ساختار زايایِ اسم مر تحلیل، در ادامه به گفته شده بر اساس مطالب

 شناختیِ باال خواهیم یرداخت گانة ردههای سهرودباری بر اساس معیار

 رودباری سازِساختارهای اسم مرکّب نیترزایا تحلیل -2-1

، 3 قسمتسازِ رودباری، مذكور در در اين قسمت زاياترين ساختارهای اسم مركّب

نظر، مطابق موازين علمی و    در راستای نیل به تحلیل موردخواهند شدشناختی مطالعة رده

ايم تا بر اساس اشتراكات موجود، ساختارهای شناسیِ زبان، كوشیدهاصول بنیادين علم رده
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تا هم مطالعة علمی آنها با دقّت و ايجاز  دهیم كاهشبه تعداد كمتری را گانة مورد نظر ینج

واملی كه الزمة بیشتری صورت یذيرد و هم نتايج یژوهش قابلیّت تعمیم بیشتری يابد، ع

كارآيی تبیینی است  بدين منظور، ینج ساختار تركیبیِ سطح رسیدن هر یژوهشِ علمی به 

تر دهندة آنها و تحت سه عنوان كلّیمورد مطالعه را بر اساس مًولة دستوری اجزای تشکیل

بر اساس « همنشینی اسم و صفت»و « همنشینی اسم و ستا  فعل»، «همنشینی دو اسم»شامل 

خواهیم نمود  اين عناوين از اين  بررسیبه تفصیل  نظرشناختیِ مورد گانة ردهارهای سهمعی

ترند كه از لحاظ جايگاه رهور خطّیِ اجزای سازندة تركیب، كامهه خنّی نظر كلّی

تواند قبل يا بعد از اسم ، صفت می«همنشینی اسم و صفت»باشند، يعنی مّهه در عنوان می

نسبت به زمان ستا  فعل خنّی « همنشینی اسم و ستا  فعل»عنوان  ،همینینقرار گیرد  

در جاهای مًتضی و در  افزون بر اين،باشد  میغیرگذشته  وزمان گذشته  شامل و بوده

سازِ زيرمجموعة گانه، ساختارهای اسم مركّبهر كدام از اين عناوين سه شناختیِتحلیل رده

 هد شد  اند نیز طرح خوارودباری آنها كه خاصّ

گانة یژوهش ارتباط زيربنايی و تنگاتنگی شناختیِ سهمعیارهای رده گرددمی يادآوری

مركّب،  اسامیِ« هسته بودنِدار/بیهسته»داری نارر بر با يکديگر دارند آن گونه كه هسته

شناسیِ و معنی« جايگاه هسته و وابسته )توصیفگر( نسبت به يکديگر»اجزای تركیب نارر بر 

باشد  برآيند ارتباط بنیادين و اشترا  می« وجود/عدم وجود هسته»ب نیز نارر بر تركی

توان سه معیار مذكور را به كه می استآن  «هسته»اساسی اين معیارها در مورد مًولة 

 استفادههای مركّبِ زايای رودباری مورد هر كدام از ساختاردر تحلیل همزمان  صورت

 قرار داد 

 و اسمهمنشینی د -2-1-1
( ]در زبان فارسی[ همنشینیِ دو اسم سبب 61: 4310به اعتًاد كريمی دوستان و وحید )

م شود كه تکیة اصلی آنها بر روی هجای آخرِ اسمِ دوّییدايش يک اسم يا صفت مركّب می

باشد  عهوه بر همنشینیِ محضِ دو اسم، فرايندهای نحویِ ديگری نیز مانند فرايندهای می

گونه كه همان دخیل باشند  «اسم+اسم»در تولید تركیبات  توانندو اتافه میسازی هم ايه
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و در  نبودهقاعدة ثابتی  تابع «اسم+اسم»ییشتر ذكر شد، در فارسی هستة معنايیِ تركیبات  

برخی از تركیبات، اسم اوّل و در برخی ديگر، اسم دوّم هسته است  دربارة روابط معنايیِ 

كريمی دوستان و وحید زبان فارسی نیز « اسم+اسمِ»مركّبِ  هایمیان دو اسم در ساختار

 هم ايگی، طرحْواره، موتوعی، معنايیِ اصلی را تحت عناوينِ نوع، رابطة( يازده 00: 4310)
و بحث شناسايی  جنس و منشأ بندی،طبًه سبب، محتوا، زمان/مکان، مالکیّت، شباهت،

اسمِ رودباری نیز همواره يک اسم مركّب )و اند  همانند فارسی، حاصل همنشینیِ دو كرده

به ندرت يک صفت مركّب( است كه در ادامه بر اساس معیارهای مورد نظر یژوهش 

ساز در گويش شوند  الزم به اشاره است اين ساختار زاياترين ساختارِ اسمِ مركّبمی تحلیل

کا نمود و مه  ختی اتّباشد و برای تعیین هستة آن تنها بايستی به مه  معناشنامزبور می

نحوی در اين مورد كارآيی ندارد  چرا كه هر دو جزء سازندة آن به مًولة نحوی اسم تعلق 

 تعلّق دارد مًولة نحوی اسم  بهدارند و حاصل تركیب آنها نیز 

مركّبِ رودباری دارای اين  مورد از اسامیِ 11یژوهش، اين مورد استناد ییکرة در 

آغازين و بًیه بدون هسته مورد هسته 06یايانی، مورد هسته 10ند كه باشساختار تركیبی می

 بسندهاز هر نوع  شاهدچند به ارائة  تنها مًاله، رای رعايت ايجازب و باشندای میيا دو هسته

 0 شودمی

 آغازین:مرکزِ( هستهمرکّبِ )درونْ الف: اسامیِ

owɾ sɑčom ِابرینیمه )ابر+سايه( آسمان  boš bɑl به+گوشه( لبه)ل  doh xɑla 

  ردباد)باد+غبار( گ  bɑd paleng  )دختر+خاله( دخترخاله
 پایانی:مرکزِ( هستهمرکّبِ )درونْ ب: اسامیِ

lɑw daɾd شکم+درد( شکم(درد  bon suɾ ْییش )جشن)ابتدا+جشن gʊǝr mɑst 

  )گور+ماست( ماست آمیخته با شیر

 ته:مرکزِ( بدون هسمرکّبِ )برونْ ج: اسامیِ

ɑteš pɑɾs آتش+مراقبت( نوعی مهره(  bon bolʊǝk چهاریاي )چوبی  ة)ته+منزل

 mʊəɾik yɑw  نخلافشانی افشانی( فصل گرده)نخل+گرده mog yawɑɾ  بزرگ

  در آب )مورچه+آب( نوعی بازی كودكانه
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 ای:مرکّبِ همپایة دوهسته د: اسامیِ

pey rand یِی+رَد( جستجو(  tom tehk م )مزه+طعم(زه  bor gal عدّه )عدّه+گلّه(  

baš bahɾ سهم+بهره( سه(  مdak dehn یک و یوز )لب+دهان(  
معنايیِ دو های مركّب تنها به دلیل همای بودنِ اين ساختارهستهبه اعتًاد نگارندگان، دو

-دوگانه يا اتباعی باشد  البتّه نمونهاز نوع که ساختار حاصله آنجزء سازندة آنهاست بدون 

معنا مركّب نیز وجود دارد كه اجزای سازندة آنها هم ی ديگری از اين دست اسامیِها

 نیستند  مانند:

jol poj لباس+نشان( نا(شاننم  ɾɑɾah bewx خواهر )رادرب)خواهر+برادر šəɪkowm x 

  یا)دست+یا( دست das pɑ  جگر)دل+جگر( دل del jageɾ  خويشقوم )قوم+خويش(
مراتبی به موتوع بنگريم، اجزای سازندة كلمات مركّبِ هم ايه در هسلسل منظراگر از 

از معنای  تركلّی ی،تركیب ساختارقرار دارند و معنای  معنايی مراتبسلسلهيکسانی از سطح 

اجزای سازندة كلمات مركّبِ    اين در حالی است كه میانآن است ةدهندتشکیل یاجزا

مركّب  اتكلم ةدهندتشکیل یاجزايعنی   استبرقرار  مراتبیرابطة سلسلههمواره ناهم ايه 

نیز تركیب  و معنای كلّ گیرندنمیقرار معنايی  مراتبسلسلهيکسانی از در سطح ناهم ايه 

   خواهد بودآن  ةدهندتشکیل یتر از معنای اجزامحدودتر و خاص

ًولة صفت در رودباری، م «اسم+اسم»ناگفته نماند، در موارد اندكی نیز حاصل تركیب 

 خواهد بود، مانند:

del gʊəš دل+گوش( مراقب(  saɾ sakat سخت )جان)سر+سخت  
گانة باال آن است كه از لحاظ معیارهای سه «اسم+اسم»تحلیل نهايی ساختار تركیبی 

وجود  هرچند كه نبايداند مركّب دارای هسته داری، بیشتر اين اسامیِالف: از نظر هسته

ای را از قلم انداخت  ب: از نظر ترتیب اجزای تركیب، يا دو هستههسته های بیساختار

آغازين های هستهساختار گرچهآغازين است، یايانی بیشتر از هستههای هستهتعداد ساختار

مركز بسامد های درونْشناسیِ تركیب، ساختارنیز زايايی بااليی دارند  ج: از حیث معنی
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های مركّبِ متوازن نیز از زايايی مركز دارند ولی ساختارهای برونْساختار نسبت بهبیشتری 

 قابل توجّهی برخوردارند 

 i- سازِافزودنِ یسوند  اسم همانند فارسی معیار، حاصلِ نیز قابل ذكر است در رودباری
(مركّب خواهد بود كه در ادامه و یس از -به ساختار تركیبی باال، همواره يک اسم )مشتق

 د شد نخواه تحلیلشناختی مورد نظر ر اساس سه معیار رده، بشاهدطرح چند 

saɾ yɑw-i ی( هديه یدر داماد به عروس-)سر+آب  pɑ taht-i ی( جشنِ-)یا+تخت 

-)یا+آب i-wɑy ɑp  ای نخلی( گونه-)سر+عروس i-ugɾawg ɾsa  عروسی بعد از روزِ

   ی( جاسوسی
 است: چنینگانة باال عیارهای سهمركّب براساس م شناختی اين اسامیِنتايج تحلیل رده

نداشتن هسته،  به دلیلاند  ب: بدون هسته مركّبْ داری، تمام اين اسامیِالف: به لحاظ هسته

معیار اجزای تركیب نیز جای بحث ندارد  چرا كه اين معیار نارر بر چیدمان اجزای  تاهطبیع

  كندصیفگر( را مشخّص میدار است و توالی هسته و وابسته )تويک ساختار تركیبیِ هسته

 و آيدمركز به حساب میبرونْ ،شناسیِ تركیب، اين ساختارِ تركیبیو ج: از حیث معنی

 المعارفیرةبه دانش دايصرفاه آن  شناسايی و تعبیرها در خارج از آنها و هستة تمام اين اسم

  است گويشور وابسته
 فعل (حال/گذشتة)همنشینی اسم با ستاک  -2-1-2

و شامل دو زير ساختارِ  رودباریزايا در  سازِمركّب اسمِ دوّمین ساختارِ، ساختار اين

كه به ترتیب  باشدو موارد خاص آنها می «اسم+ستا  گذشته»و  «اسم+ستا  حال»

 بررسی خواهند شد 

های را در زمرة تركیب «اسم+ستا  حال»توالی  (Spencer, 1991: 309)اسْ ِنْس ر 

معتًد  )همان( اسْ ِنْس ر، اجزای آنهانًش در توصیف   داندای فعلی میهییوندی يا تركیب

يا شود و وابسته ها هسته طی فرايند وندافزايی از يک فعل مشتق میدر اين تركیبكه است 

 بدين معنا كه  كند( فعل ايفای نًش می، به عنوان موتوعِ )بیرونی/درونیِیاسم توصیفگرِ

( 1-6: 4313  امّا صادقی )شودمحسوب می ة آنوابست و اسمْ ،ستا  فعل هستة تركیب
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داند و دارای معنای فاعلی می صفت-را اسم «اسم+ستا  حال»تركیب كلّ  مًولة دستوریِ

هستة كند، را فعل قلمداد میگونه تركیبات ( كه هستة اين 321: 4114) اسْ ِنْس رو برخهف 

اند  در رودباری شمار زيادی از اين دساز میصفت-اسم صفرِ یسونداين تركیبات را يک 

اسم  10تعداد  حاتر شود و در ییکرة مورد استناد یژوهشمركّب يافت می نوع اسامیِ

 قرار است: از ايناز آنها  هايینمونهمركّب با ساختار تركیبی باال يافت شد كه 

ɑstɑba gaɾdon ییدا كردن دزدسنّتیِ های )آفتابه+گردان( از شیوه  mog bor 

  گیری گوسفندان)گوسفند+ران( فصل جفت mɪəš ron  )نخل+بُر( فصل برداشت خرما

non gʷaz نان+كَن( دستگیرة نانوايی(  ɑdʊǝr band خارخانه )خارشتر+بند(  

   مانند:خواهد بودنیز نتیجة تركیب باال يک صفت ی در موارد البتّه

enčboz  راه )اصهح مو()بز+چین( راه  s derɑsow كُن( طوالنی )راه(+یاره3اس)سُو  

piɾazɑl koš  )شديد )سرما(بسیار )ییرزن+كُش  
مركّبِ باال كه در همة آنها عنصر توصیفگر، يعنی اسم، در نًش  عهوه بر اسامیِ

است، در ، به هستة تركیب منضم شدهآن موتوع درونی فعل و به عنوان مفعول مستًیم

ارای اين ساختار هستند، عنصر توصیفگر به عنوان مركّبِ رودباری كه د معدودی از اسامیِ

موتوع بیرونی فعل، يعنی در نًش فاعل، به هستة تركیب منضم شده و يک صفت مركّب 

 katxodɑ  نزديک (رس+صدا) towɑɾ rasمانند:  ،دهدو نه اسم مركّب، به دست می
pasand كدخدا+یسند( كدخدایسند(  

مانند شواهد زير نتیجة مركّبِ معدودی  اسامیِ ،رسیدر رودباری نیز همانند فابه عهوه، 

كه سازة اسمی، به عنوان وابسته، نًش موتوع بیرونی  دهستن «اسم+ستا  گذشته» تركیب

 :نمايد فعل را ايفا می

rʊǝ nešt خورشید+نشست( غروب(  xodɑ xɑst  )مرد نامِ)خدا+خواست piɾ dɑ(d) 

  مرد نامِ)ییر+داد( 

به ساختار تركیبی باال افزوده شده و يک  eg-ساز یسوند اسم ی نیزرددر موابايد افزود 

گ( -)برادر+خواند beɾɑ xond-eg:مانند ،دهدمركّب( به دست می-اسم )مشتق
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 gaɾden eškaht-eg  خواندهفرزندگ( -+زادر)یی pɪǝ zɑd-eg  برادرخوانده

  اندهمهگ( تَ-)باقی+ماند saɾ mand-eg  گ( نوعی نفرين-)گردن+شکست
 و زيرساختارِ «اسم+ستا   )حال/گذشتة( فعل»تحلیل نهايیِ ساختار تركیبی 

شناختیِ مورد نظر یژوهش در رودباری از حیث سه معیار رده «eg-ه+گذشت اسم+ستا »

مركّب دارای هستة  داری، تمامیِ اين اسامیِبدين صورت خواهد بود كه الف: از نظر هسته

حیث اجزای تركیب و توالی هسته و وابسته )توصیفگر(، همة  اند  ب: ازراهری و ساختاری

( در همة آنها ستا  321: 4114ت از اسْ ِنْس ر )اند، يعنی به تبعیّیايانیآنها هسته

شناسیِ تركیب، تمام نًش و جايگاه هسته را دارد، و ج: به لحاظ معنی ،)حال/گذشتة( فعل

و اين ساختار شود يافت میساختار تركیبی  مركزند، يعنی هستة آنها در درونآنها درونْ

 دهد مركز يا متوازنی را به دست نمیتركیبی هی  اسم مركّبِ برونْ

 همنشینی اسم با صیت -2-1-3
يک اسم مركّب  همنشینی اسم با صفتحاصل فرايند فارسی  رودباری نیز همانند در

تری ديگر زايايی بسیار یايین سازِمركّب امّا در مًايسه با دو فرايند كلّیِ اسمِخواهد بود 

دارای اين ساختار تركیبی حاتر در ییکرة یژوهش  مركّب امیِسمورد از ا 01 تنها دارد و

  ند كه در ادامه شواهدی طرح خواهد شداهبود

 :«اسم+صیت»الف: ساختار ترکیبیِ 

del zaɾd شکم+زرد( نوعی گنجشک سینه(زرد  kalak sohɾ گونه )ای)چانه+قرمز 

  روستا )رودخانه+آباد( نامِ čil ɑwɑ  عمق( نام روستا)چاه+كم čɑh lok  نخل

 :«صیت+اسم»ب: ساختار ترکیبیِ 

sah pop سیاه+شش( از بیماری(های گوسفندان  sohɾ gaz گونه )از ای )قرمز+گَز

  مرد اسمِ)گرفته+دل(  kohn del  )تازه+مو( بز جوان now mud  درخت گَز

شناختی شناختی اين دو زيرساختار تركیبی بر اساس معیارهای ردهای ردههتحلیل البتّه

گانة اين یژوهش تفاوت اساسی با هم دارند، بدين شرح كه اسم مركّبِ حاصل از سه

است و در نتیجه، معیار  ساختاریداری فاقد هستة از نظر هسته «اسم+صفت»ساختار تركیبیِ 

شناسی تركیب نیز ای بحث ندارد  و از نظر معنیترتیب اجزای تركیب نیز در مورد آن ج
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مركّبِ حاصل از  اسامیِ در حالی كه باشند مركز میمركّب از نوع برونْ تمامِ اين اسامیِ

كه زايايی نسبتاه بیشتری در مًايسه با ساختار تركیبی  «صفت+اسم»ساختار تركیبیِ 

و به لحاظ معیار  و صوری، داری دارای هستة ساختاریدارند، از نظر هسته «اسم+صفت»

از حیث  هستند  همینین،یايانی مركّبِ هسته ترتیب اجزای تركیب نیز در زمرة اسامیِ

 1 باشندمركز میمركّب درونْ اسامیِ از نوع نیز شناسیِ تركیبشناختیِ معنیمه  رده

 

 گیرینتیجه -3
 كلّی ه اين نتايجمركّبِ رودباری ب شناختیِ اسامیِردهحاتر در باب تحلیل یژوهشِ 

بیشتر از  به مراتبدار مركّبِ هسته داری، گرچه شمار اسامیِالف: از لحاظ هسته :دیانجام

مركّبِ بدون  اسامیِیرشتاب  زايشِو  باال مركّبِ بدون هسته است، ولی بسامد وقوع اسامیِ

شناختی اسامی مركّب اين گويش را به سمت خود سوق داده گرايش كلّی رده ،هسته

رودباری به سمت شناختیِ ردهب: از نظر ترتیب اجزای تركیب، گرايش كلّیِ  است 

مركّبِ  نسبتاه باالی اسامیِوقوع بسامد  گرچه ،آغازين استمركّبِ هسته اسامیِكاربرد 

شناسیِ تركیب، گرايش كلّیِ از نظر دور بماند، ج: از حیث معنی نبايستییايانی نیز هسته

 در حالی كهمركز است مركّبِ برونْ اسامیِگیری از بهرهبه سوی  رودباریشناختیِ رده

  به زعم شودمحسوب میغالب گرايش مركز همینان مركّبِ درونْ شمار اسامیِ

های گروه گويش های زبانیِ وابسته بهگونهتعمیم به ديگر  یّتقابلباال نگارندگان، نتايج 

با نتايج یژوهش حاتر نتايج بودنِ سو هم را داراست  به عهوه، به دلیلبَشاكَرْدی 

شايد با اندكی ، زبان فارسیخصوص اسامی مركّبِ  های مشابه  صورت گرفته دریژوهش

های به اكّر، اگر نه تمام، اعضای خانوادة زبان تراغماض بتوان آنها را در مًیاسی گسترده

 ايرانی جنوب غربی نیز تعمیم داد 

 

 هایادداشت

و  (determinative)« تبیینی»، «ناهم ايه»از اصطهحات ( Wälchi, 2005: 2) والْییامّا  -4

 گیرد بهره می در اين مورد (tatpurusa)« روسه ُتْتَ»
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، چندزنشی[، روان] /r/زنشی[، ، تکروان] /ɾ/ ويژة هایرودباری همخواندر واجْگان  -0

/gʷ/ شده[، لبی-]انسدادی، واكدار، نرمکامی/xʷ/ شده[ و لبی-زیوا ، مه]سايشی، بی

  رواج دارند]یسین[  /ʊǝ/]ییشین[ و  /ɪǝ/های مركّب فُرودينِ واكهنیز 
  (وحشی)نعلینِ بافته شده از برگ يا لیف كوبیده شدة نخل  -3
« ای نخلگونه»)خوب+خرمای كال(  xʷaš kongمركّبی چون  اسامیِكاربرد  بايد گفت -1

   باشدكلّی  قاعدةاستّنايی بر اين  دتوانمی
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