فرايند باهمآيي و ترکيبات با همآيند در زبان فارسي
ثريا پناهي
مقدمه
هدف از تحقيق حاضر طرح و توصيف مفهوم باهمآيي ١در زبان فارسي و توجه به نقش
ترکيبات همآيند در مسائل کاربردي اين زبان )مانند تأليف فرهنگهاي آموزشي( است.
در زبان فارسي ٬تاـکنون بررسي مستقلي در اين بحث صورت نگرفته و جـايگاه آن در
دستگاه زبان مشخص نشده است.
نگارنده ٬در بررسي باهمآيي از نظرگاههاي معنايي ٬ساختواژي و نحوي )پاياننامه
ـکارشناسي ارشد( ٬به اين نتيجه رسيد که تـبيين و تـوضيح آن بـر اسـاس مـعناشناسي
موج هتر است .از اينرو ٬در اين مقاله ابتدا ٬در حوزه نظري مروري خواهم داشت بر آراء
ّ
و مالـکها و طبقهبندي برخي زبانشناسان غربي چـون فـرث ٬ ٢پـالمر ٬ ٣مک ايـنتاش٬ ٤
الينز ٬ ٥کروز ٬ ٦هليدي ٬ ٧رقيه حسن ٬ ٨و هـارتمن ٩و جـيمز ١٠؛ و ٬در حـوزه زبـانشناسي
ترکيبات با همآيند در زبان فارسي ٬به آراء
ـکاربردي ٬براي يافتن الگويي در تأليف فرهنگ
ِ

تجربي هاوسمن ١١و بنسون ١٢در تأليف فرهنگ باهمآيي اشاره خواهم کـرد .سـپس بـه
بررسي سابقه طرح مسئله در زبان فارسي و آرائي که دربـاره آن اظـهار شـده خـواهـم
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پرداخت .سرانجام تعريف ٬تحليل و تـوصيف مـعنايي و صـرفي ايـن پـديده زبـاني در
ترکيبات زبان فارسي و همچنين پيشنهادي براي تدوين فرهنگ ترکيبات با همآيند ارائه
خواهم داد.
آراء معناـ شناختي
باهمآيي اصطالحي است که جي .آر .فرث در نظريه معنايي خود مطرح کرده است .او
اساسًا اين پديده زباني را معنا بـنياد فـرض کـرد نـه دسـتوري ٬و آن را بـراي نـاميدن و
مشخصکردن ترکيبات ٬بر اساس رابطه معناييـ اصطالحي و بسامد وقوع آنها در زبان٬
به کار برد .بـه نـظر او ٬هـمنشيني يکـي از شـيوههاي بـيان مـعني است.

)1996 , p.81

 Bussmannـ؛ پالمر  ] ١٩٧١ـترجمه٬ ١٣٧٤ :ص .([ ١٧٠فرث ٬بـه تشـخيص واژه از طـريق
معني واژههاي همنشين اعتقاد داشت و بر آن بود که با هم آيي واژهها تـنها بـخشي از
معني آنها را در بر دارد )همان ٬ص .(١٦١در اين باب ٬مثًال ميتوان به هم جواريهاي
زير ١٣اشاره کرد :سگـپارسکردن ـ؛ ريلـقطار ـ؛ تاريکيـ شب.

از جمله يافتههاي پالمر ) ] ١٩٧١ـ [١٣٧٤ـ ٬ص (١٦٣اين است که واژهها در هر يک از
همنشينيهاي گوناـگون ميتوانند معاني متفاوتي پيدا کنند ٬مثل واژه اثر در ترکيبهاي اثر

انگشت و اثر ادبي )همان ٬ص١٦٤ــ  .(١٦٦فرث مالـک تشخيص جواز با همآوايي را نه تنها
معني انفرادي هر يک از واژهها بلکه عرف زباني در همنشيني آنها ميداند؛ چنان که از
دو واژه فاسد و گنديده  ٬با همه مشابهت معنايي ٬در عرف زباني فارسي ٬يکي با شير )شير

فاسد( و ديگري با تخم مرغ )تخم مرغ گنديده( همنشين ميگردد .به نظر پالمر ٬يک واژه در
همنشيني با واژههايي قرار ميگيرد که از نظر معنايي با آنها به جهت يا جهاتي سنخيت
داشته باشد .مثًال واژههاي رحـلت و درگـذشت را ٬کـه ٬در عـين هـممعنايي ٬بـار عـاطفي
متفاوت دارند نميتوان آزادانه در هر بافتي نشاند .مثًال نميتوان رحـلت را بـراي افـاده
مرگ هر شخص به کار برد .بدينـسان ٬عرصه همنشيني آن بر بافتهاي معيني محدود
ميگردد.
مسئله محدوديت را ٬نخستين بار ٬مکاينتاش مطرح کرد) .همانجا ( .او محدوديت را
١٣ـ(ــبراي درک بهتر مفاهيم ٬شواهد زبان فارسي اختيار شده است.
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با دامنه کاربرد مربوط دانسته و سه گونه براي آن تشخيص داده است (١ :محدوديتي که
بستگي تام به مفهوم واژهها دارد نظير عبارت غـيرمحتمل گاو سبز ؛  (٢مـحدوديتهاي
حــاصل از دامـنه کـاربرد نـظير عـبارت نـاهماهنگ رحـلت رئـيسجمهور هـندوستان ؛ (٣
محدوديتي که صرفًا مربوط به همنشيني است و ربطي به معني يا دامنه کاربرد واژهها
ندارد ٬مانند صفت سر راهي که تنها به بچه يا کودک و نظاير آن تعلق ميگيرد.
الينز

)(Lyons 1977, vol 1, pp. 261-262

به يافتههاي پرزيگ

)(Porzig 1935

درباره

روابط معنايي در ساخت همنشين اشاره ميکند .به نظر او ٬واژهها در حالت انفرادي با
حالت ترکيبي مـتفاوتانـد و تـوصيف مـعنايي هـر يک از واژههـاي هـمآيند بـدون در
نظرگرفتن مجموعه واژههاي همنشين امکانپذير نيست .مثًال ٬در زبان فارسي ٬مـعناي
فعل پارس کردن در همنشيني با واژه سگ به راحتي بيان ميشود )بهويژه براي بيگانگان(.
الينز

)60-63

 (Lyons 1996, pp.ـ ٬درباره باهمآيندي واژهها ٬دامنه و برد را مالـک اصلي

ميداند و معتقد است که دامنه اين باهمآينديها تنها با مـعني آنـها تـعيين نـميشود و
مترادفات الزامًا نبايد داراي دامنه همانند باشند .در فارسي ٬واژههـاي بـزرگ و وسـيع را
ميتوان مثال آورد که ٬حتي در معناي مشترک ٬در بافتهاي مشابه نميتوانند جانشين
هم شوند و اـگر جانشيني صورت گيرد در محدوده همآيي ٬ناهنجاري پديد خواهد آمد؛
مثًال ٬در عبارت شما مرتکب يک اشتباه بزرگ شديد  ٬نميتوان وسيع را به جاي بزرگ نشاند و
ـگفت :شما مرتکب يک اشتباه وسيع شديد.
الينز ٬همچنين درباره مسئله همآيندي واژهها ٬روابط جانشيني ١٤و ترکيبي ١٥را مؤثر
ميداند.
روابط جانشيني ميان اعضاي قابل جانشين از يک مقوله دستوري واحد وجود دارد.
مثًال در توصيف واژه متأهل ميتوان عبارت »مرد داراي زن و فرزند« را آورد که به لحاظ
دستوري خوش ساخت و به لحاظ همآينديپذيرفتني است .اما ٬هر گاه در اين عبارت٬
جاي واژه مرد و زن عوض شود ) Hـزن داراي مرد و فرزند( خلل و ناهنجاري پديد ميآيد.
در عوض ٬وجود روابط ترکيبي ميان واژههاي از مقوله دستوري متفاوت ميسر است.
الينز پيشبيني اين روابط را تنها بر اساس مشخصه معنايي امکانپذير نميداند.
15) combinatorial

14) substitutional
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ـکروز ) (Cruse 1986, pp. 24-41ـ ٬در بحث مرز همنشيني واحدهاي واژگاني به مفهوم
باهمآيي اشاره ميکند و ٬باهمآيي را زنجيرهاي از واژهها توصيف مـيکند کـه مـعموًال
همنشين ميشود .به نظر او ٬اين زنجيرهها تشکيل يک سازه معنايي ميدهند .در فارسي٬
طوفانهاي موسمي يا گرد و غبار محلي را ميتوان مثال آورد .کروز بافت را در انتقال مـفهوم
سازه هاي معنايي بسيار مؤثر و معناي انتقال يافته را محدود به بافت ميداند .در فارسي٬
مثالهاي زير شاهد اين نظرند :واژه سخت در دو عبارت او سخت بيمار است و کاري سخت
کتاب روي ميز
است نه آسان يا واژه سنگين در دو عبارت غذاي سنگين بيمار را اذيت ميکند و
ِ
بسيار سنگين است  .وي بـر آن است کـه واژههـاي بـاهمآيند ٬در پـرتو انسـجام مـعنايي٬
راحتتر از اصطالحات شناسايي ميشوند ؛ مثًال معناي ترکيب هم آيند يک لنگه جوراب

يا يک لنگه کفش  ٬در مقام مقايسه با اصطالح لنگه به لنگه روشنتر اخذ ميشود.
هـليدي و حسـن

)and Hasan 1976 [1992], pp. 284-292

 (Hallidayـ ٬در مـباحثات

ـکالمي ٬به فرايند باهمآيي اشاره ميکنند .آنان ٬در موضوع انسجام واژگاني ٬از دو رکن
سخن ميگويند (١ :تکرار؛  (٢باهمآيي .و اظهار نظر درباره باهمآيي را مشکل ميدانند و
برآناند که واحدهاي واژگاني در ايجاد انسجام واژگاني ٬برخـالف انـجسام دسـتوري٬
پيشبينيکننده نيستند .واحد واژگاني خاصي نيست که داراي يک نقش انسجامي ثابت
باشد .واحد واژگاني چه بسا در هر ترکيبي )به عنوان جزء معنايي( وارد شود و به تنهايي
نقش انجسامي را عهده دار نباشد بلکه نقش انسجامي آن با مرجـعي در مـتن شـخص
شود .هليدي و حسن ٬ميزان باهمآيي واحدهاي واژگاني را حاصل دو نوع رابطه ٬يکي با
نظام زباني و ديگري با متن ٬ذـکر ميکند .واحدهاي واژگاني به نظام زباني متعلقاند .مثًال
در نظام زباني فارسي ٬ميان غروب و مغرب يا طلوع و خورشيد رابطه نزديک وجود دارد.
بدينسان ٬درجاتي از مجاورت و نزديکي در نظام واژگاني هر زباني موجود است کـه
يکي از نتايج آن تمايل واژههايي معين به همآيي است .مثًال واژه غروب و مغرب هـرگاه
همجوار شوند انسجامآفرين خواهند بود .عامل ديگر در باهمآيي واژهها ٬بسـامد هـم
نشيني آنهاست .واژهاي که ٬در نـوعي بـاهمآيي بـا واژهاي ديگـر ٬گـرايش اسـتثنايي و
بيشتري نشان ندهد انسجام کمي پديد ميآورد.
هارتمن و جيمز

)(Hartmann and James 1998, p. 22

باهمآيي را سازگاري مـعنايي

حاصل از همجواي دستوري واژهها ميدانند .آنـان بـاهمآييهايي چـون صـفتـ اسـم
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)سالم گرم(؛ اسمـ فعل )سيگارکشيدن ٬راهرفتن( فـعلـ حـرف اضـافه )ازدستدادن( را
رابطهاي مثبت شمرده و هـمبستگي ١٦خـوانـدهانـد و بـاهمآييهايي چـون H :ـ سـالم داغ ٬
سيگارخوردن /مکيدن را منفي دانسته و در زمره محدوديتهاي گزينش ١٧جاي دادهاند .آنان
باهمآييها را ٬از نظر قوت و اسـتحکام رابـطه ثـابتتر از تـرکيبات آزاد و ضـعيفتر از
اصطالحات دانستهاند.
باهمآيي و فرهنگ )قاموس(
در اين بخش اجماًال به آراء تجربي بنسون و هاوسمن ٬دو فرهنگنويس اروپايي ٬در تهيه
فرهنگ ترکيبات باهمآيند اشاره ميشود .بنسون و همکاران او ٬در تأليف فرهنگ ترکيبات

باهمآيند ٬ ١٨و هاوسمن ٬در تأليف فرهنگهاي باهمآيي زبانهاي فرانسه و آلماني ٬اصول
مشترکي اختيار کردهاند .بر طبق اين اصول ٬ترکيبات باهمآيند به دو دسـته قـاموسي و
دستوري تقسيم ميشوند .گرچه آنان به صراحت مالـک اين تقسيم را تعيين نکردهانـد٬
ترکيبات واژگاني باهمآيند را براي گزينش مدخل بر مبناي ترکيبات قاموسي مشکـلزا
يافتهاند و راهحل پيشنهادي آنان بر اساس ديدگاه هاوسمن است .هاوسمن باهمآييهاي
واژگاني را از پايه ١٩و همآيند ٢٠مرکب ميداند .مثًال در باهمآيي اسمـ فعل ٬اسمـ صفت٬
قيدـ فعل ٬قيدـ اسم ٬به ترتيب ٬اسم ٬اسم ٬فعل ٬اسم ٬پـايه و فـعل ٬صـفت ٬قـيد ٬قـيد
هم آيندند .در توصيف اين ساختارها ٬شواهد فـارسي زيـر را مـيتوان پـيشنهاد کـرد:
راهرفتن ٬
دوست ناباب  ٬خوببودن و خوشرفتاري .به نظر هاوسمن ٬در فرهنگهايي که براي
ِ
ـکمک به درک متون و رمزگشايي تدوين ميشوند ٬مدخلها ذيل همآيندها جاي ميگيرند و
در فرهنگ هايي که براي کمک به توليد متن و رمزگذاري تهيه ميشوند ٬مدخلها ذيل پايه
ميآيند؛ چون زبانآموز پيشرفته ٬هنگام نگارش متن ٬هر وقت نياز به ترکيب باهمآيي
داشته باشد ٬ابتدا به بخش پايه ميانديشد .وي پايه را ميشناسد يا به راحتي در فرهنگ
دوزبانه آن را مييابد و ٬بـا نـمايه اسـمي و فـعلي در انـتهاي ايـنگونه فـرهنگها ٬کـار
17) selection restrictions
19) base

16) solidarity

18) The BBI Combinatory Dictionary of English
20) collocator
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جستجوي ترکيبات براي مر اجعهـکنندگان راحتتر ميشود .بنسون فرهنگهاي باهمآيي
را ٬همچون ديگر فرهنگهاي زبانآموز ٬براي کمک به زبـانآموزان پـيشرفته در تـوليد
جمالت )ـگفتار و نوشتار( الزم و مـؤثر مـيدانـد؛ زيـرا زبـانآموزان پـيشرفته در يـافتن
باهمآييها به کمک نياز دارند و فرهنگ باهمآيي تخصصي بهترين جوابگوي اين نياز
است .از اين رو ٬کاربرد فرهنگهاي باهمآيي تخصصي بايد ٬به عنوان ابـزار آمـوزشي
مکمل ٬در يادگيري زبان خارجي و زبان دوم منظور

گردد )2-12

 (Benson 1989, pp.ـ.

پيشينه ورود مفهوم باهمآيي در دستور زبان فارسي
مفهوم باهمآيي را نخستينبار باطني در توصيف ساختمان دسـتوري زبـان فـارسي بـر
اساس نظريه »مقوله و ميزان« هليدي شناساند و چنين تـعريف کـرد» :سـازگاري افـراد
طبقات ] ـمقوالت دستوري[ را با يکديگر در روي زنجير گفتار همنشيني

)(collocation

ميگوييم« )باطني  ] ١٣٤٨ـ [١٣٧١ـ ٬ص .(٥٧وي متذکر شد که فقط شماري از اعضاي
هر طبقه ميتوانند در زنجير گفتار ظاهر شوند که به آنها دسته مثبت ميگوييم .اعضايي
ـکه نميتوانند ظاهر شوند ٬دسته منفي خوانده ميشوند .همنشيني به محور زنجيري و
دستههاي مثبت و منفي به محور انتخابي مربوطاند .انتخاب از دسته مثبت در هر نقطه از
زنجير گفتار همنشيني را مثبت و طرح واژگاني را بهنجار ميسازد .به خالف ٬انتخاب از
دسته منفي همنشيني را منفي و طرح واژگاني را نابهنجار ميگرداند .مثًال جـمله بـچهها

اقيانوسها را ماست مالي کردند داراي طرح واژگاني نابهنجار است يا جيغ بلندي کشـيد داراي
همنشيني مثبت و جيغ غليظي ساخت داراي همنشيني منفي است )همان ٬ص ٥٥ــ .(٥٧
مالنظر ) VI-I ٬١٣٦٩ـ( نقش باهمآيي را در ترجـمه بـررسي کـرده است .وي نشـان
ميدهد که ترکيب خوش ساخت و زنجيره بهنجار واژهها در زبان مبدأ ٬در ترجمه به زبان
مقصد ٬ممکن است بدساخت گردد .ناهنجاري زنجيره واژگاني در زبان مقصد مربوط به
تفاوت امکانات باهمآيي در زبان مبدأ بـا مـتناظر آن در زبـان مـقصد و تـفاوت مـعاني
ترکيبات متناظر در دو زبان است.
زهرا شهرياري ) ٬١٣٧٦ص (١نيز محدوديت باهمآيي واژگاني را در ترجمه بررسي
ـکرده است .وي به مطالعه و مقايسه انواع ترکيبات با همآيند متناظر در زبانهاي مبدأ و
مقصد پرداخته است .تحقيقات درباره باهمآيي و رابطه آن با ترجمه نشان ميدهد کـه
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نتايج اين بررسي در کار ترجـمهـــ تـوليد تـرکيبات بـهنجار و پـرهيز از تـوليد تـرکيبات
نابهنجارـــ نقش مؤثري دارد.
رسام ) ٬١٣٧٥ص١ــ  ٬(٥در فصلي از تحقيق خويش )فرهنگ ٬رابطه همآيي افـعال
مرکب( ٬رابطه باهمآيي را از ويژگيهاي مهم زباني ميخواند و ٬به کمک آن ٬مقولهبندي
تازهاي براي افعال مرکب زبان فارسي عرضه ميکند .به نظر او ٬رابطه همآيي در تعيين
هويت واژه اهميت خاصي مييابد .و واژه در متن ٬به کمک همنشيني با واژه ديگر معني
پيدا مي کند .رسام ٬در اين پژوهش ٬با بهرهـگـيري از رابـطه هـمآيي و بـا مـعيار قـابليت
باهمآيي واژهها ٬به بازشناسي فعل و وابستهاش ميپردازد و ٬بر اين اساس ٬افعال بسيط
و مرکب را در زبان فارسي بر روي بردار همآيي بررسي ميکند .وي ٬براي طـبقهبندي
فعل مرکب ٬ساخت ظاهري ترکيب را مالـک نميداند بلکه معيارهاي مورد نظر او قابليت
همآيي واژهها و توزيع زباني هر واژه با معناي آن در ترکيب است .بدينسان ٬وي سه
ـگونه فعل بسيط ٬همکرد و مرکب را در طيفي جاي ميدهد و باز ميشناسد .رسام اين
سه نوع فعل را بر روي يک بردار به اين شرح توصيف ميکند :در ابتداي بردار ٬افعال
بسيط ٬که وابسته فراوان ميگيرند ٬قرار دارند؛ مانند زدن به معني »واردآوردن ضـربه از
سر خشم بر کسي« .در ميانه بردار ٬هـمکردها جـاي دارنـد کـه داراي قـابليت هـمآيي
بيشتري هستند و با شمار محدودي وابسته همراه مـيشوند؛ مـثل زدن در فـريادزدن .در
انتهاي بردار ٬افعال مرکب واقعي وجود دارند .در اينجا ٬قابليت همآيي فعل و عـنصر
غير فعلي بسيار باالست يا عنصر غير فعلي جدا از آن داراي توزيع صفر است؛ مانند قسر

در قسر دررفتن يا عنصر فعلي با معنايي که در همآيي با آن فعل پيدا کرده در هيچ بـافت
ديگر ديده نميشود؛ مانند بلند در بلندشدن در معناي »بيدارشدن« و »از بستر برخاستن«
) ٨٠ ٬١٣٧٥ــ .(١٠٤
افراشي ) ٬١٣٧٨ص٧٨ــــ  (٨١باهمآيي را رابطهاي سـاختي ٢١مـيان واژههـا تـعريف
ميکند که در نتيجه آميزهاي از صرف و معني روي ميدهد .رويکرد افراشي رويکردي
ميانرشتهاي است .وي ٬از دريچه ادبيات و سبکشناسي ٬به مفهوم باهمآيي مينگرد و٬
با اتکا به آراء يا کوبسن ٬ ٢٢باهمآيي را به دو گروه درونزباني و برونزباني تقسيم ميکند.
٢١ـ(ــمراد افراشي نظام عناصر زبان بر پايه جانشيني و همنشيني است.
22) Jacobson
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وي باهمآيي را بر روي محور همنشيني در قطب مجازي و بر روي محور جانشيني در
قطب استعاري جاي ميدهد .به تفسير وي ٬ترکيبات رايج در زبان ٬استعاري ٬و مجازي
تلقي ميشوند؛ مثًال ٬در يک فروند هواپيما يا يک توپ پارچه يا يک نخ سيگار  ٬باهمآيي بر روي
محور همنشيني و از نوع درونزباني است و در قطب مجازي عمل ميکند .افراشي بر آن
است که ٬در باهمآيي درونزباني ٬که صرف در حکـم قـرارداد زبـان بـنمايه آن است٬
امکان وقوع عناصر زباني در کنار هم و بر روي محور همنشيني تحقق مـييابد و تـمام
همآيندهاي قوي با احتمال زياد وقوع در کنار هـم در ايـن طـبقهبندي قـرار مـيگيرند.
افر اشي اين نوع باهمآيي را ٬با توجه به بنمايه صرفي ٬در زبانهاي گوناـگـون مـتفاوت
ميداند .به تفسير او ٬فرايندهاي واژهسازي )ترکيب و اشتقاق( و نيز به نوعي با پـديده
باهمآيي مربوطاند.
نوروزي خياباني ) ٬١٣٧٨ص (٢بر آن است که يکي از مؤلفههاي دانش واژگـاني٬
آـگاهي از رابطه هر واژه با واژههاي ديگر است؛ يعني شناخت يک واژه شامل آـگاهي از
امکان ترکيبپذيري آن و وقوع آن در ترکيبات احـتمالي نـيز هست .از ايـن رو ٬بـخش
بزرگي از يادگيري واژگان ٬در مقطع متوسطه و در مراحل پيشرفته يادگيري و آموزش
زبان ٬بايد به يادگيري و آموزش باهمآييها اختصاص يابد.
ترکيبات با همآيند در زبان فارسي
نگارنده باهمآيي را مفهومي جهان شمول در زبان تلقي ميکند ٬همانگونه که افـراشـي
باهمآيي متداعي )برونزبان( را ٬به عنوان يک جهاني ٢٣مـعني شـناختي قـابل بـررسي
ميداند .تحقيقات گوناـگون پيشين در زبانهاي گوناـگون ٬که به شماري از آنها اشاره شد٬
خود گواهي بر اين ادعاست .ناتواني در اين مورد حاصل عواملي چند مانند اختالفات
ادر اـکي و گفتاري ٬بيسوادي و ناآشنايي با نکات و ظرايف زباني ميتواند باشد .به نظر
نگارنده ٬باهمآيي خصلت ساختواژيـ معنايي ٢٤دارد .لذا ٬در اين پژوهش ٬باهمآيي٬
به لحاظ صرفي ٬محصول فرايند ترکيبي واژهسازي تلقي ميشود که طي آن نقش نحوي
واژه نيز مورد نظر قرار ميگيرد؛ و ٬از نظر معنايي ٬معناي اجزاي ترکيب در محدوديت
24) morpho-semantic

23) semantic universal
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هــمنشيني واژه هــمايند بــا پــايه و بــهنجاربودن تــرکيب تـعيينکننده است .فـرايـند
ساختواژيـ معنايي همآيي در يک طيف همگرايي و در زمان عمل ميکند .بـه لحـاظ
ـگستره ٬از ترکيبات آزاد در يک سر طيف آغاز و در گذر زمان دستخوش چند رخـداد
ميشود .برخي از ترکيبات ٬به دليل نداشتن همآيي در زبان روزمره کاربرد نمييابند .اين
پديدههاي ترکيبي تصادفياند و ٬به دليل کمي بسامد ٬از زبان حـذف مـيشوند ٬نـظير
ترکيبهاي ساختگي و سليقهاي که مقبول جامعه زباني واقع نميشوند .شماري ديگر٬
ـکه بسامد باال دارند ٬مسير تثبيتشدن را طي ميکنند .اين ترکيبات را به دو دسته ترکيبات
فعلي و غيرفعلي ميتوان تقسيم کرد .در ترکيبات فعلي ٬نگـارنده بـا مـطالعه نگـرش و
ديدگاه دبيرمقدم ) (١٣٧٦و رسام ) ٬(١٣٧٥نتايج بررسي خود را به صورت طبقهبندي
زير ارائه ميکند:
الف .صفت /اسم /قيد  +همکرد :تاريکشدن  ٬راهانداختن  ٬خوببودن.
ب .گروه حرف اضافهاي  +همکرد :بهـکارگرفتن  ٬ازکارافتادن.
ج .پيشوند  +همکرد :واداشتن  ٬برانداختن  ٬دريافتن.
د .مفعول  +فعل بسيط متعدي :غذاخوردن.
در حالت »د« ٬هنگامي که مفعول اسم ذات ٬مانند غذا  ٬آش  ٬دوغ  ٬باشد ٬در انضمام به
آيي بهنجار با معني حقيقي ميسازد؛ همچنان که در انضمام
صيغههاي فعل خوردن  ٬باهم ِ

لباس به پوشيدن  ٬کتاب به خواندن  ٬ماهي به گرفتن .امّ ا ٬هرگاه مفعول ٬اسم مـعني بـاشد ٬در
انضمام به صيغههاي فعل خوردن  ٬باهمآيي بامعناي استعاري ميسازد که خارج از حوزه

بحث اين تحقيق است.
جزء دوم اين ترکيبات فعلي را که به نـوع عـمل داللت دارد ٬بـا اسـتناد بـه تـعريف
خانلري ) ٬١٣٥٢ص ٬(٢٦٨همکرد ميناميم .همکرد در اينجا فعل کمکي )مثل شـدن ٬
بودن ( فعل بسيط )ـگرفتن ٬افتادن ٬خوردن( يا جزء فعلي از نوع ديگر )پيشوندي :داشتن ٬
انداختن  ٬يافتن در حالت »ج«( است .افعال مرکب جزو مدخلهاي قاموسي در زبان تلقي
ميشوند که ٬بر طبق اصطالح کاربردي حقشناس ) ٬(١٣٧٩دستخوش واژهـگردانـي
شدهاند .بنابراين ٬در اين مرحله ٬ترکيبات با همآيند فعلي به مرحله تثبيتشدن در زبان
رسيدهاند.
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رسيديم به خصوصيات ترکيبات غيرفعلي .ترکيبات بـا هـمآيند غـيرفعلي تـرکيباتي
هستند که در معناي حقيقي به کار ميروند ٬مانند تقصير خدمت ٬تأثير سوء .از ديد نگارنده٬
باهمآييها در معناي مجازي و استعاري به قلمرو اصطالحات نزديک ميشوند؛ مـانند
باهمآييهاي غيرفعلي بازاريپسند  ٬صبر ايوب  ٬گل بيعيب و باهمآييهاي فعلي غوتهخوردن ٬
فريبخوردن  ٬سوگندخوردن  .در ترکيبات غيرفعلي ٬عمومًا حضور کسـره اضـافه مـحسوس
اسب سـواري
است و در حاالتي عامل تـمايزدهنده ايـن تـرکيبات از فـعلي است؛ مـانند ِ

اسبسواري )فعلي( .از ديگر خصوصيات ترکيبات غيرفعلي اين
)غيرفعلي( ٬در مقايسه با ْ

است که هر دو جزء ترکيب غيرفعلياند )اسم ٬قيد ٬صفت و حرف اضافه( ٬مانند
پارکينگ
ِ
اختصاصي  ٬بيمارستان قلب ٬
گل خوشبو  ٬درآرزوي  ٬تا ابد.
ِ
واحد اختياري  ٬واحد اجباري ِ ٬

در بخش صـرف دستور زبـان از ديـدگاه ردهشـناسي )مـاهوتيان  ٬١٩٩٧ص١٥١ــ ٬١٥٧

 ٬(١٨٤نقشنماهاي معنايي اسم معرفي شدهاند .به نظر نگـارنده ٬ايـنها عـوامـل پـدپد
آورنده باهمآييها هستند که

نيومارک )(Newmark 1988

در توصيف انواع باهمآييها آنها

را وارد کرده است .اين »نقشنماهاي معنايي« از مقولههاي گوناـگوناند :وصف  ٬مثل زن

خوشبين  ٬مرد خوشجنس ؛ ک ّم يت اسمهاي نشمردني  ٬مثل بيست کيلو برنج ؛ سورهاي قسمتنما ٬
مثل عدهاي از دانشجويان؛ مجموعهنما  ٬مثل مقداري از آب باران  ٬بعضي از سيبها ؛ شاخصها  ٬مثل
تا )عدد(  ٬که در زبان فارسي کاربرد عام دارد ٬تُن  ٬جلد  ٬دانه  ٬رأس.
نهايتًا مالـکهاي زير براي تشخيص باهمآييها پيشنهاد ميشود:
ــ اجزاي ترکيب تفکيکپذير و بازشناختنياند .اجزا شفافيت ساختاري و معنايي را
حفظ ميکنند؛ مثل بيمارستان قلب  ٬بيمارستان رواني  ٬يک فروند هواپيما  ٬يک فروند هليکوپتر.
ــ امکان توليد ساختهاي اشتقاقي بـا آنـها و شـرکت آنـها در سـاختارهاي بـزرگ
)نحوي( وجود دارد.
ــ بسامد کاربرد اين ترکيبات نسبت به ترکيبات تصادفي باالست؛ مانند دوست ناباب ٬
احکام شرعي.
ــ ترکيب کاربرد عام دارد .در اين مرحله ٬ترکيب هم آيند تثبيت و قاموسي ميشود٬
مانند همه افعال مرکب.
با توجه به مطالب يادشده ٬طيف ترکيبات با همآيند در نمودار زير نشان داده شده
است:
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باهمآيي تثبيتشده/ترکيبات قاموسي

اصطالحات/کليشهها

ترکيبي)دوبخشي(

ترکيبفعلي

ترکيبغيرفعلي

ترکيبفعلي

ترکيبغيرفعلي

ترکيبفعلي

ـکاربرد آزاد

غذاخوردن

توفيق اجباري

سيگارکشيدن

توفيق اجباري

سرماخوردن

آتيشپاره

اي
و سليقه ِ
ترکيبات و

ـکتابخواندن

دوست ناباب

اتوکشيدن

تأخير ورود

حرصخوردن

بازاريپسند

ماهيگرفتن

جعبهشيريني

صبرکردن

اثر ادبي

جوشزدن

صبر ايوب

ترکيبات بهدستآوردن
توليد
ِ
تصادفي

اسباب دردسر

غذاخوردن

اثر هنري

جارزدن

تا ابد

ماهيگرفتن

اثر انگشت

قسردررفتن

احکام شرعي

ـگولزدن

در آرزوي

ترکيبغيرفعلي
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نمودار طيف ترکيب در زبان فارسي

پيشنهاد تدوين فرهنگ ترکيبات باهمآيند
به منظور ارائه ساختاري از فرهنگ ترکيبات باهمآيند ٬ميتوان از طرح عاصي )٬١٣٧٣
ص٢٧٥ـ  (٢٨٠بهره برد .ساختار اين فرهنگ را ميتوان چنين تصوير کرد :گروه کـاربران
زبانآموزان پيشرفته زبان دوم هستند .نوع فرهنگ درونزباني )تکزبانه يـعني فـارسي(
است .در مورد متغير زبان  ٬چنانچه اين فرهنگ ٬دوزبانه بود ٬در تعيين اين متغير زبان مبدأ
فارسي و زبان مقصد انگليسي فرض ميشد .هدف فرهنگ ٬با توجه به جنبه آموزشي آن٬
درک )خواندن و شنيدن( و توليد )نوشتن و حرفزدن( است.
موضوع فرهنگ ترکيبات با همآيند زبان فارسي است .کـارکرد فـرهنگ تـوصيفي يـا
هنجارگذار و تجويزي است .گستره فرهنگ زبان نوشتاري و رسمي است .نظريه مـورد
استفاده در اين فرهنگ بر وفق نظرگاه بنسون و هاوسمن ) (١٩٨٩است کـه اسـاس آن
تقسيم اجزاي باهمآيي به دو بخش پايه و همآيند است .مثًال ٬در ترکيبات فعلي ٬بخش
پايه جزء فعلي و ٬در ترکيبات غيرفعلي )ترکيب اسمـ صفت ٬اسمـ اسم ٬قيدـ اسم ٬قيدـ
صفت ٬حرف اضافهــ اسم( ٬بخش پايه ٬با توجه به فحواي کالم ٬متغير است .گردآورندگان

ـگــروهي را تشکـيل مـيدهند بـا تـرکيبي از افـراد مـتخصص در حـوزه فـرهنگنگاري
گردآوري
)متخصصان زبان و ادبيات فارسي ٬زبانشناسي و مترجم زبان انگليسي( .روش
ِ
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فرهنگستان

داده  ٬با بهرهـگيري از متن پيوسته ٬فهرستهاي آماري و پيکرههاي زباني خواهـد بـود.
محتوا و شکل نهايي  ٬پس از تدوين آخرين دادهها و پردازش همه آنها ٬حاصل خواهد شد.
فرهنگي با اين چنين ساختار داراي ويژگيهاي زير خواهد بود:
 .١فايده اصلي آن آموزش فارسي به غير فارسيزبانان در سطح پيشرفته است و فايده
جنبي آن نشاندادن همنشيني واژگان زبان است که يکي از پـديدههاي زبـاني بـهشمار
ميرود.
 .٢پيکرهاي زباني در حد پيکره فرهنگ زبان فارسي امروز  ٬به عنوان پيکره مبدأ ٬مـوا ّد
بررسيشونده را به دست خواهد داد که انواع ترکيبات از آن استخراج ميشود.
 .٣گونه مورد نظر در فرهنگ از ابتدا تعيين خواهد شد .ضمنًا ٬ذيل ترکيبات ٬گاهي
تخص صي ٬عاميانه و محاوره( ذـکر خواهد شد.
تعلق گونهاي )رسميّ ٬
 .٤در گروه مخاطبان ٬شايد بتوان مؤلفان و مترجمان را نيز منظور کـرد .مـثًال بـراي
مترجمان ٬چنانچه فرهنگ دوزبانه فارسيـ انگليسي يا انگليسيـ فارسي باشد ٬ميتواند
در حوزه ترجمه از زبان مبدأ )فارسي يا انگليسي( به زبان مقصد )انگليسي يا فارسي(
مفيد فايده باشد.
 .٤فرهنگ ترکيبات با همآيند ميتواند به صورت تخصصي ٬در رشتههاي گوناـگون
علوم و فنون ٬تأليف شود و به کار آيد.
منابع
الف .فارسي
افراشي  ٬آزيتا )» ٬(١٣٧٨نگاهي به مسئله بـاهمآيي واژگـان« ٬زبـان و ادب  ٬سـال سـوم ٬بـهار و تـابستان٬

شمارههاي هفتم و هشتم ٬ص٧٣ــ ٨١ـ؛ باطني  ٬محمدرضا ]١٣٤٨) ٬ـ [١٣٧٧ـ( ٬توصيف ساختمان دستوري
زبان فارسي  ٬چاپ نـهم ٬تـهران ٬انـتشارات امـيرکبير؛ پـالمر  ٬فـرانک ) ]١٩٧١ـ [١٣٧٤ـ( ٬نگـاهي تـازه بـه
معنيشناسي  ٬ترجمه کورش صفوي ٬تهران ٬نشر مرکز؛ پناهي ٬ثريا ) ٬(١٣٧٩فرايند باهمآيي در زبان فارسي
و نقش ترکيبات باهمآيند در آموزش فارسي به غير فارسيزبانان )پاياننامه کارشناسي ارشـد ٬پـژوهشگاه
علوم انساني و مطالعات فرهنگي(؛ حقشناس  ٬عـليمحمد )» ٬(١٣٧٩واژهسـازي درون مـتن ٬يک عـالج
قطعي« ٬نشر دانش  ٬سال هفدهم ٬شماره اول ٬بهار ٬ص٢٧ـــ٣١ـ؛ دبيرمقدم  ٬محمد )» ٬(١٣٧٦فعل مرکب در

زبان فارسي« ٬مجله زبانشناسي ٬سال دوازدهم ٬شماره اول و دوم ٬ص٤٦-٢؛ همو ) ٬(١٣٧٨زبانشناسي
نظري  ٬پيدايش و تکوين دستور زايشي  ٬تهران ٬سخن؛ رسام  ٬ميرمحمدحسين ) ٬(١٣٧٥طرح فرهنگ بافتي
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 مـحدوديت بـاهمآيي٬(١٣٧٨)  زهرا٬  دانشگاه تهران(؛ شـهرياري٬افعال فارسي )پاياننامه کارشناسي ارشد
٬ غـالمحسين٬  دانشگاه آزاد اسالمي(؛ صدري افشـار٬واژگان و ترجمه و تحقيق )پاياننامه کارشناسي ارشد
 مؤسسه نشر٬ تهران٬ ويرايش سوم٬ چاپ اول٬  فرهنگ زبان فارسي امروز٬(١٣٦٩) نسرين و نسترين حکمي
 »نقش ترکيب در گسترش واژگان زبان فارسي با نگرشي بر آثـار نـظامي٬(١٣٦٨)  مصطفي٬ ـکلمه؛ عاصي
 طرحي براي تهيه فرهنگهاي تـخصصي بـا٬(١٣٧٣) ؛ همو٣١٦-٢٩٧ ص٬١٠  شماره٬  فرهنگ٬«ـگنجوي
٬ دانشگـاه عـالمه طـباطبايي٬ تـهران٬  مجموعه مـقاالت دومـين کـنفرانس زبـانشناسي٬«ـکمک کامپيوتر
٬ تـهران٬  فـرهنگ واژگـان گـزيده زبـانشناسي٬(١٣٧٥)  مصطفي و محمد عبدعلي٬ ؛ عاصي٢٨٥-٢٦٩ص

 دسـتورزبان فـارسي از ديـدگاه٬([ ـ١٣٧٨] ـ١٩٩٧)  شـهرزاد٬شرکت انتشارات عـلمي فـرهنگي؛ مـاهوتيان
 چاپ٬  فرهنگ فارسي٬([ ـ١٣٦٤ ] ـ١٣٤٢)  محمد٬  نشر مرکز؛ معين٬ تهران٬ ترجمه مهدي سمائي٬ ردهشناسي
 چاپ٬ جلد دوم٬  تاريخ زبان فارسي٬([ ـ١٣٥٤ ] ـ١٣٥٢) ٬ پرويز٬  انتشارات اميرکبير؛ ناتل خانلري٬ تهران٬هفتم
. انتشارات بنياد فرهنگ ايران٬ تهران٬سوم
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