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ـکلمات مرکب ساختهشده با ستاـک فعل
علياشرف صادقي )دانشگاه تهران و فرهنگستان زبان و ادب فارسي(
ـکلمات مرکبي که جز ِء دوم آنها ستاـک حال يا گذشته فعل است از رايجترين انواع ترکيب

در زبان فارسي است .از نظر نقشي ٬رابطه جز ِء اول ترکيب با جز ِء دوم ٬يعني ستاـک فعل٬
بسته به الزم و متعدي بودن ستاـک و حال يـا گـذشته بـودن آن مـتفاوت است .در ايـن

فعل صرفشده برگردانيم ٬جز ِء ديگر ترکيب در حکم
ترکيبات ٬اـگر ستاـک فعل را به يک ِ
يکي از اجزا ِء اصلي جمله يا موضوعهاي فعل خواهد بود .آنچه در زير ميآيد طبقهبندي

غيرفعلي ترکيب با جز ِء فعلي آن است.
اين ترکيبات براساس رابطه جز ِء
ِ
ـ ــ ١ترکيباتي که با ستاـک حال ساخته شدهاند .اين ترکيبات به قرار زيرند:

متعدي معلوم و يا يک فعل الزم گرفته شده است.
ـ ـ ـ ـ ــ١ـ ١ترکيباتي که جز ِء فعلي آنها از يک فعل
ِ
اين ترکيبات معني فاعلي دارند و شامل انواع زيرند:

ــ١ـ١ـ ١ترکيباتي که فعل آنها متعدي و جز ِء غيرفعلي آنها در حکم مفعول صريح براي جز ِء فعلي
حال فعل است٬
است .اين دسته از ترکيبات رايجترين نوع
ترکيبات ساختهشده با ستاـک ِ
ِ
زيرا مفعول صريح در جمله نزديکترين عنصر به فعل است .اسمي که در اينجا به عنوان

غيرفعلي ترکيب بهـکاررفته ٬در صورتي که در جمله معادل اين ترکيب به کار رود٬
جز ِء
ِ
اسمي است با مفهوم جنس ٬مانند جواهرساز  ٬ميوهفروش  ٬آشپز  ٬دزدگير  ٬کفشدوز  ٬وطنپرست و
غيره.
اين ترکيبات همه اسمــ صفت و داراي معناي فاعلياند و چون هسته ترکيب در اينجا
همان ستاـک فعل است ٬بنابراين ٬بايد پرسيد چگونه ستاـک فعل ويژگي فعلي خود را به
٥
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يک اسمــ صفت داده است .به بيان ديگر ٬کل ترکيب بايد همان وضع دستوري را داشته
باشد که هسته آن دارد و در اينجا هسته ترکيب فعل است .به نظر مـيرسد کـه هسـته
ترکيب ٬در اينجا ٬پسوند صفر اسم ـ صفتساز است که حاـکم بر کل ترکيب است .اين
نکته استنباط دستورنويسان سنتي را که اين ترکيبات را صفات فاعلي مرخم مـيدانـند
تأييد ميکند ٬بدون اينکه ما به فرايندي به نام ترخيم اعتقاد داشته باشيم ٬زيـرا از نـظر
تاريخي هيچگاه چنين چيزي اتفاق نيفتاده است .ما امروز صفات فاعلي مرکبي داريم که
با پسوند

-ande

ساخته شدهاند و جز ِء اول آنها نيز يک اسم است ٬مانند جستجوکننده ٬

فريبدهنده  ٬تعيينکننده  ٬تهيهـکننده  ٬پديدآورنده  ٬شستشودهنده  ٬صادرکننده  ٬گولزننده و غيره.

اين ترکيبات تقريبًا هيچگاه به صورت مرخم ٬يعني با حذف پسوند  -andeـ ٬بـه کـار
نميروند . ١علت اين امر اين است که اين ترکيبات از افعال مرکب جستجو کردن  ٬تعيين کردن ٬
فريب دادن  ٬صادر کردن  ٬گول زدن و جز آنها گرفته شدهاند و جز ِء اول آنها مفعول جز ِء دوم

نيست .اين مدعا را آزمايش سادهاي به اثبات ميرساند .ترکيبات نوع اول را که از انضمام
مفعول به بن فعل حاصل شدهاند ميتوان از صورت ترکيب به درآورد و جز ِء اول آنها را

ٌ
مضاف ـاليه بعد از جز ِء دوم قرارداد .در اين صورت ٬جز ِء اول الزامًا پسـوند
به صورت
-ande

ميگيرد .مثًال ميوهفروش به فروشنده ميوه و جواهرساز به سازنده جواهر تبديل ميگردد٬

در حالي که در ترکيبات نوع دوم اين امکان وجود ندارد و گروههايي مانند کننده جستجو ٬
ـکننده صادر  ٬دهنده فريب و غيره کامًال غيردستورياند .بيشک ٬اين مالـک يکي از مالـکهاي
مهم تشخيص فعلهاي مرکبي است که جز ِء اول آنها اسم است.

ممکن است کسي کلمه بازيکن را مثال بياوردو بگويد بازي کردن فعل مرکب است و صفت

فاعلي آن بايد بازيکننده باشد نه بازيکن  .اين ايراد در ظاهر پذيرفتني است ٬ولي در حقيقت
چنين نيست .ما ٬در زبان امروز ٬هم بازيکننده داريم و هم بازيکن و کاربرد آنها متفاوت است.
١ـ(ــکلمه پاـککن مخفف مدادپاـککن يا تختهپاـککن و کلمه خشککن مخفف جـوهرخشککـن است .هـمچنين
ـکلمه تراش مخفف مدادتراش است ٬زيرا ستاـک حال در زبان فارسي به تنهايي معني فاعلي ندارد و حداقل بايد
با يک پيشوند فعلي همراه شود؛ مانند فر اـگير ٬بررس و غيره .ترکيبات پوستکَن )وسيلهاي که پوست سيبزميني
را با آن ميکَ نند( از فعل پوست کندن گرفته شده که فعل مرکب نيست .به همين دليل ٬پوستکَن را ميتوان بـه
ـکننده پوست برگرداند .ترکيب سرخکُن )وسيلهاي برقي که با آن سيبزميني و گوشت و نظاير آن سرخ ميکنند(
ظاهرًا به قياس با پلوپز و زودپز که نام ابزارند ساخته شده است ٬در حالي که نرمکننده )دارويي که با آن موي سر را
نرم ميکنند( طبق قاعده ساخته شده است.
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اصطالحي »ورزشکار« است و در معني اخص٬
بازيکن در زبان فارسي امروز ٬به معني
ِ
»فوتباليست«» ٬واليباليست«» ٬بسکتباليست« و غيره .در اينجا ٬بازي به معني »فوتبال«٬
»واليبال« و »بسکتبال« است و در اين معني شايد بتوان بازيکن را به کننده بازي بدل کرد٬
معني کلمه
هر چند چنين عبارتي متداول نيست .اما گروه اسمياي مانند برنده بازي اين
ِ

فعل کردن نشان ميدهد .حال ٬به اصطالح با آتشبازي کردن توجه
بازي و استقالل آن را از ِ
ِ
ـکنيد .بيشک بازي کردن در اينجا فعل مرکب است ٬زيرا صفت فاعلي آن بازيکننده است.
کنان با آتش غيردستوري است .حال ٬اـگر
تعبير بازيکنندگان با آتش کامًال دستوري ٬ولي بازي ِ
همين ترکيبات ساختهشده با  -andeرا با يک اسم که در حکم مفعول آنهاست به شکل
ـکلمه مرکب درآوريم ٬پسوند

-ande

بيدرنگ از آنها حذف ميشود .مثًال تعيينکننده وقتي

با رئيس ترکيب شود به صورت رئيستعيينکن ) = تعيينکننده رئيس( درـميآيد.
مفعول جز ِء فعلي ترکيب است ٬يک
در پارهاي موارد ٬عالوه بر اسمي که در حکم
ِ
بخش ديگر جمله نيز در ترکيب وارد ميشود؛ مانند دوـبهـهمـزن  ٬يعني »ـکسي که ميان دو
نفر را به هم ميزند« ٬که در آن ٬عالوه بر دو  ٬گرو ِه بهـهمـزن هم آمده است .بعضي از اين
ترکيبات نيز جنبه اصطالحي دارند ٬مانند کارـچاقـکن که چاق کردن به تنهايي و بدون کار فاقد
معني است .اين ترکيب معادل ترکيب کارـراهـانداز است.
ترکيبات مورد بحث ٬به جاي اسم ٬ضمير
ـگاهي در
انعکاسي خود به کار رفته است؛
ِ
ِ

مانند خودبين  ٬خودپسند  ٬خودخور و غيره.
ـگاهي نيز در ترکيبات فاعلي بدون

-ande

بن فعل با پيشوند فعلي

be-/bi-/bo-

همراه

است ٬مانند آتشبيار )در آتشبيار معرکه ( ٬بدبيار )بد در اينجا اسم است( و بدبياري  ٬حقوقبگير ٬
بزبگير  ٬باجبگير  ٬خرـبگير )در اصطالح سرـپلـخرـبگيري ( ٬و غيره.
ِ
ستاـکهاي حالي که با پيشوند  be-/bi-/bo-همراه شدهاند به تـنهايي نـيز در فـارسي
معاصر داراي معني فاعلياند؛ مانند بزن ) = کتکزننده ٬در
دست بزن ( ٬بخور ) = کسي که
ِ
زياد ميخورد( ٬برو ) = مَ رکبي که خوب ميرود ٬در مورد انسان نيز به کار ميرود( .در اين
ترکيبات ٬تکيه روي هجاي آخر است .شکل منفي آنها نيز گاهي ٬بـا جـايگزين کـردن

 be-/bi-/boـ ٬با  na-ـ ٬به کار ميرود .نرو )در آدم نرو ( ٬نچسب  ٬و غيره .در اين کلمات معنيقوت همراه است.
فاعلي با معني شدت و ّ

فاعل جز ِء فعلي است .زبان فارسي
ــ١ـ١ـ ٢در دسته ديگري از اين ترکيبات جز ِء اسمي در حکم
ِ

٨
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در ميان زبانهاي شناختهشده از اين نظر وضعي استثنائي دارد ٬زيرا فاعل براي فعل در
ترکيبات ساختهشده
حکم موضوع بيروني است و زبانهايي که از فاعل به عنوان جز ِء اول
ِ
با ستاـک فعل استفاده کنند کمتر ديده شدهاند .مثالها :دلپذير  ٬يعني »چيزي که دل آن را
ميپذيرد«؛ دلخواه  ٬دندانگير  ٬يعني »چيزي که دندان آن را ميگيرد يا مـيتوانـد بگـيرد«؛
دلسوز  ٬يعني »ـکسي که دلش براي کسي يا چيزي ميسوزد«؛ دلگير  ٬يعني »جايي که در
»سر ) = فر ِد( نشيننده« ٬و غيره.
آنجا دل انسان ميگيرد«؛ سرنشين يعني ِ

در اينجا نيز ٬به جاي جز ِء اول ترکيب ٬گاهي ضمير تأ
ـکيدي خود به کار ميرود؛ مانند
ِ

خودرو  (xodru) ٬ـ ٬خود ُرو ) (xodrowـ ٬خودنويس  ٬خودجوش  ٬و غيره .بديهي است که خود  ٬در
اينجا ٬به جاي او خود يا آن خود است و کلمهاي مانند خودنويس از جملهاي مانند آن خود

مينويسد گرفته شده است .خودآموز  ٬يعني »ـکتابي که انسان به کمک آن خودش چيزي را
ميآموزد«.
ــ١ـ١ـ ٣ـکلمات فوق همه اسم يا صفت فاعلياند .اما دسته ديگري از اين کلمات که جـز ِء اول

فاعل جز ِء دوم است معني مکاني دارند؛ مانند موجخيز  ٬نفتخيز  ٬گندمخيز  ٬بادخيز ٬
ترکيب
ِ

حاصلخيز  ٬زلزلهخيز  ٬پيادهرو  ٬مالرو  ٬سوارهرو  ٬ماشينرو  ٬گربهرو  ٬آبريز  ٬شاهنشين  ٬فقيرنشين  ٬پاـگـرد ٬
چکشخور و غيره.

فاعل جز ِء دوم استّ ٬
کل ترکيب معني
در بعضي مثالها نيز ٬در عين اينکه جز ِء اول
ِ

زماني دارد؛ مانند خروسخوان  ٬يعني »زماني که خروس ميخواند«.

چنان که ديده ميشود ٬اين ترکيبات غالبًا با فعلهاي الزم ساخته شدهاند .موجخيز يعني
») جاييکه( موج در آنجا ميخيزد«؛ پيادهرو  ٬يعني ») جايي که( پياده )از آنـجا( مـيرود«؛
ترکيب چشمانداز و رختکَن
آبريز  ٬يعني ») جايي که( آب در آنجا ميريزد« و غيره .اما در دو
ِ

ستاـک فعل متعدي است و طبعًا چشم و رخت مـفعول فـعلهاي انـداخـتن و کـندن شـمرده
ميشوند .رختکَن يعني »جايي که آنجا رخت را ميکَ نند« و چشمانداز يعني »جايي که آنجا

فعل خواندن در خروسخوان از آن دسته از فعلهاي مـتعدي است کـه
چشم مياندازند«ِ .

بدون مفعول نيز به کار ميروند.

مکاني جز ِء فعلي
قيد مکان يا متمم
ــ١ـ١ـ ٤در دسته ديگري از اين ترکيبات جز ِء
اسمي ترکيب ِ
ِ
ِ
است؛ مانند شهرنشين  ٬يعني »ـکسي که در شهر مينشيند«؛ آبزي  ٬يعني »زنـدگيکننده در
آب« ٬و غيره.
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زمان جز ِء فعلي است ٬مانند سحرخيز  ٬صبحخيز  ٬ديـرخـيز ٬
ــ١ـ١ـ ٥در دسته ديگر جز ِء اسمي قيد ِ
نوآموز  ٬و غيره.
قيد کيفيت براي جز ِء دوم است؛ مانند نـيمخيز  ٬يـعني
اول ترکيب ِ
ــ١ـ١ـ ٦در بعضي موارد جز ِء ِ
»ـکسي که به صورت نيمه و نه کامًال ميخيزد«؛ آرامپز  ٬زودپز  ٬ديرجوش.

اول ترکيب ابزار انجام عملي است کـه بـا جـز ِء دوم انـجام مـيگيرد ٬مـانند
ــ١ـ١ـ ٧ـگاهي جز ِء ِ
ماشيننويس  ٬يعني »ـکسي که با ماشينتحرير مينويسد«.

اي جـز ِء دوم است؛ مـانند مـردمآميز  ٬يـعني
ــ١ـ١ـ ٨ـگاهي جز ِء ِ
اول ترکيب مـتمم حـرف اضـافه ِ
»آميزنده با مردم«؛ پاجوش  ٬يعني »جوشنده )سبزشونده( از پاي درخت«؛ سرريز و لبريز ٬

يعني »ريزنده از سر و لب چيزي«؛ دستفـروش  ٬يـعني »ـکسـي کـه بـر روي دست کـاال
توس عًا »ـکسي که در کنار کوچه و خيابان بساط فروشندگي پهن ميکند«؛
ميفروشد« و ّ

خرخوان  ٬يعني »ـکسي که مانند خر )زياد( ميخواند«.

ٌ
مضاف اليهي است که مضاف آن حذف شده است؛ مانند علياـکبر
ــ١ـ١ـ ٩ـگاهي جز ِء اول ترکيب

ترکيب حاتمبخشي  ٬حاتم به
خوان به معني »ـکسي است که نوحه علياـکبر ميخواند« .در
ِ
جاي به سبک حاتم به کار رفته است.

ـ ـ ـ ـ ــ١ـ ٢مواردي که اينجا مورد بحث قرار گرفتند ٬به استثناي ترکيباتي که معني مکـاني دارنـد٬
همه اسم يا صفت فاعلي هستند .اـکنون به ترکيباتي ميپردازيم که معني مفعولي دارند؛
مانند دستباف  ٬يعني »بافتهشده با دست«؛ دستدوز  ٬يعني »دوختهشده با دست«؛ آبپز ٬
يعني »پختهشده با آب« و غيره .اين ترکيبات همه با فعلهاي متعدي ساخته شدهاند ٬اما به
نظر ما از نظر معنايي مجهولاند .اين ترکيبات را به گروههاي زير ميتوان تقسيم کرد :
ــ١ـ٢ـ ١ترکيباتي که جز ِء اول آنها در حکم کنشگر و جزء دوم در حکم صفت مـفعولي است؛
مانند مالخور که به معني »خوردهشده به وسيله مال«ـست؛ لوطـيخور  ٬انسـان فـهم  ٬يـعني
»چيزي که توسط انسان فهميده ميشود« ٬و غيره.
اي جز ِء دوم است؛ مانند دستبـاف  ٬آبپـز ٬
ــ١ـ٢ـ ٢ترکيباتي که جز ِء اول آنها متمم حرف اضافه ِ

دستدوز  ٬محبتآميز  ٬يعني »آميختهشده با محبت« ٬و کليه ترکيباتي که با بن مضارع فعل
آميختن ساخته شدهاند )مانند تحسينآميز  ٬کفرآميز  ٬يأسآميز  ٬مسالمتآميز  ٬مصلحتآميز و غيره(٬

دستآموز يعني »آموختهشده در دست يا روي دست يا به وسيله دست«؛ رو ُبر  ٬يعني »از
روي چــيزي بــريدهشده«؛ بــرفپوش  ٬يــعني »پـوشيدهشده از بـرف«؛ نـمکگير  ٬يـعني

١٠
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مقاله

»ـگرفتهشده با )به وسيله( نمک« ٬و غيره.
مکاني جز ِء دوم است؛ مانند زيرانداز
ــ١ـ٢ـ ٣ترکيباتي که جز ِء اول آنها در حکم قيد مکان يا متمم
ِ

و روانداز  ٬يعني »آنچه در زير و رو انداخته ميشود«؛ روپوش  ٬يعني »آنچه در روي لباس
پوشيده ميشود« .در اين سه ترکيب ٬ستاـک فعل معني مفعولي در زمان حـال و آيـنده
دارد؛ پسانداز »يعني در عقب انداخته شده« .در اينجا ٬ستاـک فعل معني مفعولي در زمان
ـگذشته دارد.

ــ١ـ٢ـ ٤ترکيباتي که جز ِء اول آنها در حکم قيد کيفيت جز ِء دوم است ٬مانند غافلگير  ٬يعني »غفلتًا

ـگرفتهشده«؛ نيمپز  ٬يعني »به صورت نيمه پختهشده«؛ ديرياب .در ترکيب خوشخوان  ٬يعني

»نوشتهاي که آسان خوانده ميشود« ٬خوان معني مفعولي در زمان حال و آينده دارد.
ــ١ـ٢ـ ٥ترکيباتي که جز ِء اول آنها در حکـم قـيد زمـان بـراي جـز ِء دوم است؛ مـانند پـيشخور ٬
پيشنويس  ٬پيشفروش.

حال فعل گاهي بهـتنهايي
ـ ـ ـ ـ ــ١ـ ٣ترکيباتي که معني اسم مصدري دارند .در زبان فارسي ٬ستاـک ِ
معني اسم مصدري دارد؛ مانند فروش  ٬بوس  ٬شتاب  ٬رقص )از فعل رقصيدن( ٬فهم )از فعل

فهميدن( گير  ٬سوز  ٬واريز  ٬فراخوان  ٬فروگذار  ٬واـگير  ٬بازبين  ٬غيره .کلماتي که قبل از ستاـک حال
ميآيند با ستاـک روابط متنوعي دارند ٬از اين قرار:
مفعول جز ِء دوم است؛ مانند دستبوس  ٬يعني
ــ١ـ٣ـ ١جز ِء اول
»بوسيدن دست« ٬پابوس  ٬يـعني
ِ
ِ
ـکوبيدن سر« ٬و غيره.
»بوسيدن پا« ٬سرکوب  ٬يعني »
ِ
ِ
ٌ
مضاف اليه مقلوب به شمار آورد.
اين ترکيبات را ميتوان مضاف و

ـگاهي بعضي از اين ترکيبات بر شي ِء حاصل از عمل اسم مصدر داللت ميکنند؛ مانند

»پيچيدن سيم« است.
سيمپيچ که در اصل به معني
ِ
اي جز ِء دوم است؛ مانند دستچين يعني »با
ــ١ـ٣ـ ٢ترکيباتي که جز ِء اول آنها متمم حرف اضافه ِ
دست چيدن«؛ سرشکن  ٬يعني »شکستن )تقسيم کردن( بر سر ) = بر افر اد(«؛ مارپيچ  ٬يعني

»پيچيدن مانند مار«؛ گربهشور  ٬يعني »شستن مانند گربه«؛ سگخور  ٬يعني »خوردن مـانند
سگ«؛ دواـشور  ٬يعني »شستن با دوا )در مورد فرش(« ٬و غيره.
ــ١ـ٣ـ ٣ترکيباتي که جز ِء اول آنها قيد
مکان جز ِء دوم است؛ مانند عقبگرد.
ِ

ـ ــ ٢ترکيباتي که با ستاـک گذشته ساخته شدهاند .فعلهايي که اين ستاـکها از آنها گرفته شدهاند
تقريبًا همه متعدياند و ستاـکهاي مورد بحث همه معني مفعولي دارند؛ مـانند خـداداد ٬

مقاله

دستور ١/ ١
ـکلمات مرکب ساختهشده با ستاـک فعل

١١

زرخريد  ٬دستپخت و غيره .در حقيقت ٬اين ستاـکها صفتهاي مفعولي کهني هستند که در
زبان پهلوي )فارسي ميانه( به کار ميرفتهاند و به همين صورت به فارسي رسـيدهانـد.
توضيح اين مطلب اينکه ٬در زبان پهلوي ٬صفتهاي مفعولي افعال فاقد

پسوند -ag

) = ــه

در فارسي( بودهاند .اين صفتها عمدتًا در ترکيبات باقي ماندهاند.
ـ ـ ـ ـ ــ٢ـ ١ترکيباتي که ستاـک آنها معني مفعولي دارد .در اين ترکيبات نيز جز ِء اول ترکيب با جز ِء
دوم داراي روابط متنوعي است؛ از اين قرار:
ــ٢ـ١ـ ١جز ِء اول در حکم کنشگر جز ِء دوم است؛ مانند خداداد  ٬آدميزاد  ٬بادرفت  ٬آبرفت  ٬و غيره.

اي جز ِء دوم است ٬مانند سنگبست  ٬يعني »بـا سـنگ بسـته
ــ٢ـ١ـ ٢جز ِء اول
متمم حرف اضافه ِ
ِ
شده«؛ دمپخت يعني »با دم پختهشده«؛ دستپخت ؛ سرنوشت  ٬يعني »بر سر نـوشتهشده«؛
رونوشت  ٬يعني »از رو)ي چيزي( نوشتهشده«؛ زربفت  ٬يعني »بافته شده با زر«؛ دستاورد.
مکان جز ِء دوم است؛ مانند تهنشست  ٬پانوشت  ٬پيشرفت  ٬پيامد  ٬پيشنهاد  ٬پسخورد
ــ٢ـ١ـ ٣جز ِء اول قيد
ِ

) = فيدبَ ک( ٬پسماند )زائده :پسماند اتمي(.

زمان جز ِء دوم است؛ مانند پيشخريد.
ــ٢ـ١ـ ٤جز ِء اول قيد ِ

ــ٢ـ١ـ ٥جز ِء اول قيد کيفيت جز ِء دوم است ٬مانند نوزاد  ٬کوتهنوشت.

ترکيبات زير از فعلهاي مرکب گرفته شدهاند :يادداشت از يادداشتن  ٬صالحديد از صـالح

ديدن  ٬چشمداشت از چشم داشتن  ٬پيشامد از پيش آمدن.
ترکيبات زير اصطالح شدهاند :نامزد  ٬زبانزد  ٬گوشزد.
در
ترکيب بنبست هر چند بست از فعل بستن گرفته شده ٬اما به عنوان صفت در مقابل
ِ

باز به کار رفته و بنبست در حقيقت نهاد و مسند يک جمله استِ :بن آن بسته است.

ـ ـ ـ ـ ــ٢ـ ٢از آنجايي که ستاـکهاي گذشته افعال فارسي معني اسم مصدري دارند) ٬مانند گـذشت ٬
تـرکيبات
شکست  ٬بــرد  ٬ســوخت  ٬بــرداشت  ٬دريــافت  ٬پـرداخت  ٬بـازداشت  ٬بـرآورد ( ٬بـعضي
ِ
ساختهشده با آنها نيز معني مصدري دارند؛ مانند پيشپرداخت.

