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 .1مقدمه

فعلهای مركب در زبان فارسی مورد مطالعكات زیكادی اكرار گرفتكهانكد و از رویكردهكای
منتلفی این فعلها بررسی شدهانكد .ایكن پكژوهش در صكدد اسكت تكا بكه چگكونگی اشكتقاق
ساختاری فعلهای مركب ساختهشده با فعل سب

«كردن» بپردازد.

 .1 .1ویژگیهای ساختواژی-نحوی فعلهای مرکب در زبان فارسی

آن چه در مورد فعلهای مركب فارسی مورد پذیرش عكام مكیباشكد ایكن اسكت ككه آنهكا
تركیبی از دو یا چند ریشه واژگانی هستند .یكی از این ریشهها ،فعكل «ككن »5اسكت ككه نقكش
هسته را در این تركیب ایفا میكند .دیگر عناصر و ریشههای واژگانی و دستوری دخیل در ایكن
تركیب تحت عنوان جزء غیرفعلی در این تحقی خوانده میشوند .فعلهای مركب فارسكی نیكز
دارای ساختار متفاوتی هستند .گروهی از فعلها فقط تركیبیاند مانند پاك كردن) ،گروه دیگكر

مشت  -مركب مانند پرش كردن) و گروهكی دیگكر مرككب پیچیكده ماننكد بازسكازی ككردن)
هستند .عناصری كه با هسته فعل سب

تركیب میشوند دارای مقوله و نقش دستوری متفكاوتی

هستند .گاهی فعلهای مركب از تركیب كلمهای با مقوله دستوری اسم ،صفت ،حر
اید با ی

فعل سب

اضكافه و

به وجود میآید ككه ایكن جكزو سكادهتكرین نكوف فعكل مرككب از لحكا

ساختاری است .این تركیب منجر به تشكیل فعل مركبی میشود كه در سكاخت نحكوی جملكه

نقش هسته فعل را بازی میكند .فعلهایی مانند انتناب كردن ،شنا كردن ،شكار كردن ،تاریك
كردن ،پاره كردن ،پاك كردن ،گرم كردن ،باز كردن و بسیاری موارد دیگر از این نوفاند.
فعلهایی مانند ناامید كردن ،بیكار كردن ،امیدوار كردن دارای ی
از نظر ساختواژی شامل ی

ریشه واژگانی به اضافه ی

جزء غیرفعلی هستند ككه

وند است ،مثكل "نكا-امیكد"" ،امیكد-

وار" .در فعلهایی مانند خودداری كردن ،خودستایی كردن ،خودنمایی كردن و خودكشی كردن
جزء غیرفعلی حاصل تركیب ضمیر انعكاسی به اضافه ستاك مضارف فعل به اضافه ی

پسكوند

است مانند "خود  +دار –ی"" ،خود  +سكتای –ی" و "خكود  +نمكای-ی" .ضكمیر انعكاسكی
درون جزء غیرفعلی نقش معنایی كنشپذیر از ستاك مضارف مكیپكذیرد و حتكی نقكش مفعكو

 5ریشه فعل "كردن" در این جا "كن" فرض شده است.
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دستوری در جمله را هم ایفا میكند .ضمیر انعكاسی باید در كمترین دامنه خكود مقیكد باشكد و
مرجعگزینی كند.
در ساخت جزء غیرفعلی تعدادی از فعلهای مركب ،ی

ستاك فعل وجود دارد كه نوف آن

توسط وندِ متصل به آن تعیین میشود .در فعلهایی مانند كنارهگیكری ككردن ،نوسكازی ككردن،
بازپرسی كردن ،بازسازی كردن جزء غیرفعلی حاصل تركیبهایی از این نكوف اسكت؛ "كنكاره +

گیر –ی"" ،نو  +ساز –ی"" ،باز  +پرس –ی" و "باز  +ساز –ی" .مكواردی ماننكد پكیشروی
كردن نیز از این نوفاند ،در حالیكه در فعلهای مركبی مانند پیشرفت كردن و پیشكنهاد ككردن
جزء غیرفعلی حاصل تركیب ی

ستاك ماضی به اضافه واژهای دیگر است .جكزء غیرفعلكی در

این دو فعل مركب به این صورت است؛ "پیش  +رو + 5ت" و "پیش  +نه  +اد" .اگكر سكتاك
فعل موجود در جزء غیرفعلی این فعلهای مركب عوض شود منجر به نادسكتوریشكدن آنهكا

میگردد ،مانند *كنارهگرفتی كردن* ،نوساختی كردن* ،پیشرفتی كردن* ،پیشرو كردن* ،پیش-
نِه كردن .موارد دیگری نیز نشان میدهند كه وند متصل به فعل ،حساس به زمكان سكتاك فعكل
است مانند "سوز-ش" و "ریز-ش" كه نمیتوان ستاك دیگر فعل را با آن پسوند بكه ككار بكرد
مانند *سوختش و *رینتش.
بسیاری از فعلهای مركب درونداد بعضی فرایندهای ساختواژی ارار میگیرند و بكه همكین
دلیل آن ها را واحدهایی واژگانی و متعل به بنش ساختواژه یا واژگان به حسكاب مكیآورنكد،

مثالً ،بازیكن از بازی كردن ،بر پاككن از بر

پاك كردن .بكین اجكزای ایكن واژههكا عناصكر

تصریفی ارار نمیگیرند مثال *بازی-ها كن و *بر -یپاككن یا حتی عناصر درونی آن ممكن
است با محدودیت حركت مواجه باشند مانند *بر كنپاك .اما بین جزء غیرفعلی و فعل سكب
بعضی عناصر تصریفی مانند وند استمراری می ،)-وجهنمای ب -یا  ،)Øفعل كمككی آینكده

خواه) ،نفی ن )-و حتی ضمایر پیبستی ارار میگیرند ،مثال بازی میكند ،بازی نككرد ،بكازی
خواهد كرد و دیگر موارد .حتی جزء غیرفعلی در جریان اشتقااات نحوی نیكز ممككن اسكت از
فعل سب

گسسته شود و در درون ی

فرافكنی نحوی با مقوله غیرفعلی ارار بگیرد ،مانند:

 .5او را ] ]عضو آكادمی [NPكرده بودند  .[VPعضو كردن)

 5ریشه "رو" در تركیب با پسوند زمان ماضی در خوانش آوایی صورت "رفت" پیدا میكند.
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] ] .0نگاهی  [DPبه پرونده شاگردها كردم  .[VPنگاه كردن)
.9

 .ادا كردن)

.4

كه ناشناس به مدرسه سرزدم .فكر
كردن)

مثل این كه میخواست چیزی هكم بگویكد .سكالم

.1
كردن)
 .6بیشتر از همه

زمین میخوردند .دعوا كردن)

تمام مواردی كه تا به این جا ارائه شد ،نشاندهندة ویژگیهایی از فعلهای مرككب در زبكان
فارسی هستند كه تعیین ماهیت ساختواژی یا نحویبودنشان را مشكلساز كرده است .در ادامه
نشان خواهیم داد رویكرد اشتقاق فاز چگونه این مسئله را توجیه میكند.
 .2چارچوب نظری

چامسكی 0222؛ 0225؛  )0222برای كمینهكردن هر چه بیشكتر محاسكبات نحكوی ،دامنكة
عملیاتهای نحوی و مراحل اشتقاق را محدود به فازهایی اشتقاای با مقولههكایی مشكن

در

ساختار جمله كرد .او تاكید بر این داشته است كه هستههای فعكل سكب ِ  )vافعكا متعكدی و
متممساز  )Cفازهای نحوی هستند كه واتی اشتقاق به جایگاه ساختاری آنها مكیرسكد مكتمم
هسته فاز 5یا دامنه فاز 0كه در رابطة ساختاری خواهری با هسته فاز است) باید بكرای خكوانش
معنایی و آوایی به سطوح میانجی منتقل شود ،یعنی آن چه برای هستة فاز ،مكتمم بكه حسكاب
میآید به حوزههای بیرون از نحو منتقل میشكود و امككان دسترسكی بكه آن در مراحكل بعكدی
اشتقاق وجود ندارد .این ویژگی از فازها را چامسكی 0222؛  )0225شرط رسوخناپذیری فاز
نامیده است .اما پوستة فاز 4كه مشتمل بر خود هسته فاز بكه اضكافة جایگكاه مشكن

9

گكر 1آن

است در دسترس عملیاتهای نحوی ارار میگیرد و بعضكی عناصكر نحكوی بكرای شكركت در
1 Complement of phase head
2 Domain of phase
3 Phase-Impenetrability Condition
4 Phase Edge
5 Specifier
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مراحل بعدی اشتقاق به آن جا حركت میكنند تا در مراحل بعكدی دسترسكی بكه آنهكا ممككن
باشد.
به گفته چامسكی  ،)520 :0222در جریان اشتقاق ،ابتدا عناصر و ااالم واژگكانی و معنكادار
با هم تركیب میشوند و بنش معنایی اشتقاق را میسازند ،سپس مقولههای نقشكی و تصكریفی
در ادامه و باالتر از آن ادغام میشوند و ارار میگیرند .هستههای فاز از جنس مقولههایی نقشی
هستند كه ااالم معنایی مثال ریشه واژهها و عناصر تصریفنشده در دامنة آنها اكرار مكیگیرنكد
اما ااالم و عناصر نقشی در پوستة آن به جریان اشتقاق وارد میشوند.
به گفته مرنتز  ،)022 :5332تركیب ریشههای واژگانی منجر به تشككیل دامنكهای اشكتقاای
در سطح درونی كلمه یا فراتر از آن میشود .به گفته وی همان )052 :پكس از تركیكب ریشكه-
های واژگانی ،دو هسته فعل سب

وارد ادغام میشوند .یكی از این هسكتههكای فعكل سكب

نوف نحوی است و باالتر از  VPارار میگیرد اما هسته فعل سكب

از

دیگكر ،سكاختواژی اسكت و

پایینتر از  VPارار دارد .
رب رویكرد مرنتز  ،)0222 ،0225دو هسته فعل سب

كه در باال به آنها اشكاره شكد فكاز

محسوب میشوند .یكی از این فازها در درون سكاختار كلمكه پكس از ادغكامشكدن ریشكههكای
واژگانی ادغام میشود و مرز بین ریشكهای واژگكانی و عناصكر نقشكی و تصكریفی درون كلمكه
است .هستة فعل سب

دیگر نیز در مراحل بعدی وارد اشتقاق میشود كه تعیینكنندة ككنشگكر

در فعلهای مركب است.
مرنتز  )025 :0222بین ساختواژة درونی 5و ساختواژة بیرونكی 0تمكایز گذاشكته اسكت .بكه
گفتة او ساختواژة درونی ،بنشی از اشتقاق است كه ریشههای واژگانی با هم تركیب میشكوند
و مجموعهای میسازند كه پایینتر از گره ساختواژی  )Xدر نمودار زیر اكرار مكیگیكرد .گكره
ساختواژی  )Xی

فرافكنی در سطح صفر است كه درون ساخت كلمه شكل میگیرد .از نگاه

مرنتز همان جا) گره  )Xی

هستة فاز است كه پس از ادغام ریشههای واژگانی وارد اشتقاق

میشود .مرنتز آن چه فراتر از این دامنه ارار میگیرد را ساختواژة بیرونی نامگذاری كرده اسكت
كه در آن جا تغییر مقوله میتواند رخ دهد.
1 Inner morphology
2 Outer morphology
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نمودار ( )1ساختواژة درونی و بیرونی

مهمترین مزیت چنین رویكردی این است كه به وجود فازهای سكاختواژی در درون كلمكه
اشاره شده است .روری كه در نمودار باال مشاهده میشود ابتدا ریشهای واژگكانی بكا مقولكهای
دستوری ادغام میشود كه برایند آنها عملكردی فازگونه دارد .فراتر از سطح این فاز است ككه
تغییر مقولة دستوری كلمه میتواند رخ دهد.
در نسنههای پیشین نظریة زایشی هكر واژه بكا ارالعكات دسكتوری و مقولكه خاصكی وارد
اشتقاق میشد اما در روش جدید كه ذكر شد ،هر عنصر واژگانی به صكورت مسكتقل و بكدون
تصریف و افزودههای ساختواژی و حتی بدون مقولة دستوری یعنی بكه صكورت یك

ریشكه)

وارد اشتقاق میشود و آنها را در جریان اشتقاق به دست میآورد .چنكین روشكی در رویككرد
ساختواژة توزیعی 5بیشتر رایج است و در جدیدترین نسنهها از نظریه زایشی هم ككاربرد دارد؛
برای مثا  ،چامسكی  0259و  )0251و ریتزی .)0256
ریتزی  )0256به شباهت اشتقاق ساختاری هستههای واژگانی مركب و گروههكای نحكوی
اشاره كرده است .او گفته است كه ساخت هستههای واژگانی و ساخت گروهای نحوی هكر دو
تابع انجماد معیاری هستند .انجماد معیاری عبارت است از این ككه هرگكاه یك
بتواند ی

گكروه نحكوی

معیار نحوی را محق سازد در جایش منجمد 0میشود و در اشتقااات بعدی شركت

نمیكند ،یعنی به سطوح میانجی انتقا داده میشود ریتزی .)52 :0252 ،وی چنین عملیكاتی را
انجماد معیاری 9نامیده است .چامسكی 0259؛  )0251دامنههای منجمدشكده را دامنكة فكاز بكه
حساب آورده است.
1 Distributed Morphology
2 Frozen
3 Criterial freezing
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در این پژوهش تالش میشود تا رب رویكرد اشتقاق فكاز نشكان داده شكود ككه فعكلهكای
مركب ساخته شده با فعل سب

"كردن" در زبان فارسی عملكردی فازگونه دارنكد .بكه همكین

موازات فرض میشود كه در آغكاز اشكتقاق ،ریشكههكای واژگكانی ،مقولكة دسكتوری و عناصكر
تصریفی آنها از بنش واژگان 5برشماری 0میشوند .در مراحل ابتكدایی اشكتقاق ،ریشكههكا بكا
مقولههای دستوری تركیب میشوند .واتی هستة فعل سب

 *vكه هستهای نقشكی تصكریفی)

است وارد اشتقاق میشود عملكردی فازگونه از خود نشان میدهد كه بكر چگكونگی اشكتقاق
فعل مركب و گسترشپذیری اجزای آن تاثیر میگذارد .رب گفتة چامسكی  )0225هكر هسكتة
فاز دارای مشنصة ] 9[EPPاست كه باعث حركت سازهها به پوستة فاز میشود .در این بنش
نیز به چگونگی تاثیر این مشنصه بر حركت جزء غیرفعلی به پوستة فاز ساختواژی اشاره مكی-
شود .الزم به ذكر است كه در این پژوهش چنین فرض میشود كه فعل سب

"كردن" ابتدا بكه

صورت ریشة "كن" ادغام میشود و سپس برای رفع نیاز محاسباتی خود بكه هسكتة  *vالحكاق
میشود و در آن جا تصریف میپذیرد و كاركرد ی

هستة نقشی پیدا میكند.

چنین روشی در این مقاله بهكارگرفته میشود زیرا هم اشتقاقهای ساختواژی و هم اشتقاق-
های نحوی را پوشكش مكی دهكد .ربك ایكن روش ،در تشككیل یك

فعكل مرككب در سكطح

ساختواژی) ابتدا ریشهها با مقولة دستوریشان ادغام میشوند .پس از ادغام همة ریشكههكا ،آن-
گاه عناصر تصریفی فعل وارد اشتقاق میشوند و بدون این كه اشتقاق متواف شكود بكه جریكان
خود ادامه میدهد و ساختهای نحوی را هم تولید میكند .این رویكرد هكم سكاختواژه و هكم
نحو را پوشش میدهد و امكان تحلیل چگونگی تعامل میان ساختواژه و نحو در تشكیل فعكل-
های مركب را ممكن میسازد.
روش اشتقاای در تحقی حاضر برخال

نظریه ساختواژة توزیعی اائل به در كلمات پس

از نحو نیست .به گفته چامسكی  )55-52 :0225فرضیة در كلمكه بعكد از نحكو ،تفكاوتی بكا
فرضیة بنش واژگانی پیش از نحو ایجاد نمیكند ،پس معقكو آن اسكت ككه اائكل بكه وجكود
واژگان پیش از نحو شد .همچنین بین نظام محاسباتی و نحو تمایز گذاشته میشود؛ روری ككه
1 Lexicon
2 Numerate
 9بعدها چامسكی  )0222این مشنصه را  Edge Featureیا  EFدر نظر گرفته است كه باعث حركت سازهها به پوسكته
فاز میشود .در این جا برای سهولت فقط از ] [EPPاستفاده میشود.
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نظام محاسباتی هم میتواند در حوزة ساختواژه پیش از حوزه نحو اابلیت اعما داشته باشكد و
هم در حوزة نحو .در این روش فرض بر این ارار میگیرد كه بنش واژگان زبكان مشكتمل بكر
ریشة واژهها ،مقولهها ،وندها و مشنصههای تصریفی و ساختواژی است.
ابتدا عناصری ساختواژی از بنش واژگان برشماری میشوند ،سپس ریشة واژهها با مقوله-
ها ادغام میشوند .پس از ادغام تمكام ریشكههكای واژگكانی آنگكاه نوبكت بكه ادغكام ونكدها و
مشنصههای تصریفی میرسد .نمونههایی از تحلیل بر مبنای این روش در فصل چهكارم ارائكه
خواهد شد .اما پیش از آن ،منتصری از پیشینة مطالعات زایشی انجامشده بر روی فعل مرككب
فارسی ارائه میشود.
 .3پیشینه تحقیق

مطالعات زیادی بر روی فعلهای مركب در زبان فارسی انجام شده اسكت .در ایكن بررسكی
فقط به مطالعاتی اشاره میشود كه ابعاد ساختاری آنها را مكورد توجكه اكرار داده و بكر مبنكای
نظریة ساختاری زایشی انجام شده باشد.
در مطالعككات واحككدی لنگككرودی  ،)5336كریمككی  ،)5332مگردومیككان  ،)0220فككولی و
همكاران  ،)0221پانچوا  )0222فعلهای مركب را واحكدهایی بكه حسكاب آوردهانكد ككه بكا
انضمام جزء غیرفعلی به فعل سب

به دست مكیآینكد .گلكدبر

 )5336و كریمكی -دوسكتان

 )5332فعلهای مركب را واحدهایی ساختواژی -نحوی به حساب آوردهاند.
اگر فعل مركب نتیجه انضمام نحوی منطب با نظریه ساختواژة پسانحوی) بكه حسكاب آیكد
آنگاه ی

شرط نحوی مهم با نام شرط شمو  5نقض میشود زیرا رب ایكن شكرط ،در جریكان

اشتقاق ساختهای نحوی نباید ارالعات عناصر درونداد تغییر كند؛ یعنی ،هیچ عنصر جدیكدی
نمیتواند در برونداد اشتقاق ساختهای نحوی وجود داشته باشد كه دارای ارالعكاتی فراتكر از
عناصر دروندادی باشد چامسكی .)002 :5331 ،به این دلیل ،تشكیل فعل مركب به عنوان ی
واژة جدید پس از انضمام نحوی و ری انجام مراحل اشتقاای ،این شرط نحوی را نقكض مكی-
كند .فعلهای مركب گاهی دارای شفافیت معنایی نیستند پس ارالعات آنها گاهی با ارالعكات
عناصر دروندادی یكسان نیست.
1 Inclusiveness Condition
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دیگر ،اگر فعلهای مركب واحدهایی كامال سكاختواژی بكه حسكاب آینكد آنگكاه

ساختار درونی آنها نباید در دسترس عملیاتهای نحوی باشكد؛ یعنكی ،اجكزای سكازندة آنهكا
نباید در جریان اشتقااات نحوی گسترش یابد و از هم دور شوند .درحالیككه در زبكان فارسكی
جزء غیرفعلی در فعلهای مركب از فعل سب

جكدا مكیشكود و حتكی در گكروههكای نحكوی

غیرفعلی هم ارار میگیرد .در بنش بعدی نشان خواهیم داد كه چگونه فعلهای مركب مشكابه
ی

فاز اشتقاای عمل میكنند.

 .4اشتقاق فازهای ساختواژی فعل مرکب

رب نتایج بررسیهای مرنتز  0225و  )0222دی سیولو  ،)0229فابرگاس  )0255و هكم-
چنین در میان بررسیهای انجامشده در زبان فارسی مگردومیكان  ،)0220فازهكایی سكاختواژی
وجود دارند كه منصوصا در كلمات مركب تحق و تجلی دارند.
در فعلی مانند پاك كردن) ابتدا دو ریشه "كن" و "پاك" و مقولكههكای فعكل سكب

 *vو

صفت  Adjوارد اشتقاق میشود .ریشكه فعكل "ككن" فااكد ارالعكاتی تصكریفی ماننكد زمكان
دستوری است .در زبان فارسی هر ریشة فعلی برای تصریفشكدن و بكهدسكتآوردن صكورت
ظاهریاش الزم است دارای زمان دستوری ] [tenseخاصی باشكد رجكوف شكود بكه كریمكی،
554-559 :0221؛ احمدی گیوی .)65 :5 ،5922 ،پس هر ریشه فعل الزم است تصریف یك
زمان دستوری خاص به دست آورد تا بازنمود آوایی پیدا كند .یعنی اگر فعل "كن" به صكورت
ی

ریشه وارد اشتقاق شود و فااد هسته زمان باشد وابسته به زمان دستوری یا ] [u-tenseبكه

حساب میآید .پس این فعل ابتدا به صورت ی

ریشه و فااكد عناصكر تصكریفی وارد اشكتقاق

میشود كه نیازهای محاسباتی آن باید در جریان اشكتقاق بكرآورده شكود .ربك مكوازین نظكری
مطرحشده در بنشهای ابلی ،ارالعات نقشی و تصریفی ،پس از ادغام ریشكههكا وارد جریكان
اشتقاق میشوند؛ یعنی ارالعات تصریفی مذكور پس از ادغام ریشهها وارد اشتقاق میشوند.
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ابتدا ریشه "پاك" با مقولة  Adjادغام میشود و فرافكنكی آنهكا بكا برچسكب مقولكه Adj0

انجام میشود .سپس ریشة "كن" با  Adj0ادغام میشود و چون ریشهها فااد مقوله هستند پس
همان  Adj0دوباره برچسب دستوری گره باالتر را تعیین میكند .الزم به ذكر است ككه ادغكام-
شدن ریشة فعل با مقولة  Adjو ارارگرفتن در زیر فرافكنی آن تعیینكنندة مقولكه نهكایی ریشكة
فعل نیست زیرا ریشة فعل برای رفع نیاز تصریفی خود یعنی برای بازبینی مشنصة ][u-tense

به هسته فعل سب

 *vكه حامل زمان دستوری است) حركت میكند و الحاق میشود ككه در

آن جا مقولة دستوری فعل دریافت میكند ،تصریف میپذیرد و حتی عملكرد ی

هستة نقشی

پیدا میكند.
وجود مشنصة ] [tenseلزوما دا بر وجود هستة  Tنیست .چامسكی 0222؛  )0259بكین
مشنصة ] [tenseو هستة  Tتمایز گذاشته و گفتكه اسكت ككه مشنصكة ] [tenseفقكط ارزش
دستوری زمان را مشن

میكند اما هستة  Tی

هستة نقشی است كه جایگاه مشن

گكر آن

باید توسط فاعل اشغا شود و بدون مشنصة ] [tenseوارد اشكتقاق مكیشكود .بكه گفتكة وی،
هستة  Tدر ساخت جمله ،مشنصة ] [tenseرا از هستة فكاز  Cبكه ار  5مكیبكرد .چكون ایكن
تحقی محدود به ساختار درونی كلمه است و اائل به اشتقااات ساختواژی پیش از نحكو اسكت
پس اائل به وجود هستة  Tدر ساختار درونی كلمه نمیشویم زیرا وجود این هسته مشروط بكه
وجود فاعل و ساختار نحوی جمله است.

نمودار( )3رفع نیازهای محاسباتی صرفی فعل

رب مبانی نظری ذكر شده ،ریشه فعل "كن" دارای نیاز محاسكباتی ] ،[u-tenseبكرای رفكع
این نیاز حركت كرده است تا بازبینی شود و در آن جا باید منجمد شود .رب رویككرد ریتكزی
0252؛  )0256این مرتبهای از اشتقاق است كه در آن انجماد رخ مكیدهكد .چامسككی 0222؛
1 Inheritence

سال هشتم ،شمارة دوم

59

تحلیل يك نوع فعل مركب فارسی بر اساس نظريه اشتقاق فاز

 )0259نقاری از اشتقاق كه در آن انجماد رخ میدهد را سطح فاز به حساب آورده است .مرنتز
0225؛  ،)0222دی سیولو  ،)0229فابرگاس  )0255در مطالعات خود به این فاز سكاختواژی
درون كلمات مركب و بهرورخاص در فعلهای مركب اشاره كردهاند .مگردومیان  )0220نیكز
به وجود این فاز ساختواژی در ساخت فعلهای مركب در زبكانهكای فارسكی و ارمنكی اشكاره
كرده است .بنابراین ،هستة فعل سب
مركب ی

 *vكه حامل ] [tenseاست در ایكن گونكه از فعكلهكای

هستة فاز است .آنچه پایینتكر از اكوس كمكانی در نموداهكای ارائكه شكده در ایكن

تحقی ارار گرفته دامنة فاز ساختواژی است و در مقابل آن ،هستة فاز به اضافة عناصری دیگكر
در الیههای ساختاری باالتر از آن نیز پوستة فاز است .دامنة فاز الزم است پس از رفع نیازهكای
محاسباتی به سطوح میانجی یا سطوح خوانش معنایی و خوانش آوایكی) منتقكل شكود بكرای
مشاهده جزئیات رسوخناپذیری دامنه فاز در فعلهای مركب فارسی رجوف شود به مگردومیان،
.)000-056 :0220
شواهدی وجود دارد كه میتواند دا بر عملكرد فازگونه فعلهای مركب در زبكان فارسكی
باشد .یكی از شواهد این است كه جزء غیرفعلی برای ایكن ككه بكا فعكل سكب
اشتقاق فاز مشترك ارار گیرد و در ی

دامنة اشتقاای مشترك با فعل سب

در یك

دامنكة

بازنمون و خكوانش

شود باید از دامنة فاز به پوستة فاز حركت كند .ترتیب ساختاری فعلهای مركب نشان میدهكد
كه جزء غیرفعلی "پاك" در پوستة فاز ساختواژی یعنی در جایگاه مشن

گر هستة فكاز اكرار

دارد زیرا رب اصل انطباق خطی 5چامسكی )991 :5331 ،توالی خطكی تكابع تسكلط سكازهای
است .به عبارت دیگر ،در شرایطی سازهای در ترتیب خطی بر سازهای دیگر تقدم دارد ككه بكر
آن تسلط سازهای داشته باشد .رب این اصل ،جزء غیرفعلی باید بر فعل سب
داشته باشد زیرا در توالی خطی ابل از فعل سب

تسكلط سكازهای

ارار میگیرد .الزمة چنین امری این است ككه

جزء غیرفعلی "پاك" در پوستة فاز ارار بگیرد .از رر

دیگر ،هر حركت باید انگیكزة اشكتقاای

و محاسباتی داشته باشد .روری كه گفته شد ،هستة فاز ساختواژی  *vدارای مشنصكة ][EPP

است كه عناصر دامنة فاز را به پوستة فاز حركت میدهد .از رر
سب

باید در ی

دیگر ،جزء غیرفعلی و فعكل

دامنة كمینة مشترك ارار داشته باشند تا خوانش معنكایی و آوایكی یك

فعكل

مركب از آنها به دست آید .بنابراین ،پس از آن كه ریشه فعل "كن ] "[u-tenseبرای رفع نیاز
1 Linear Correspondence Axiom
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تصریفی خود به پوستة فاز كه دارای مشنصه ] [tenseاست) حركت میكند و جزء غیرفعلی
"پاك" در دامنة فاز باای میماند ،سپس آنها در دو دامنة فازی متفكاوت اكرار مكیگیرنكد .اگكر
دامنة فاز در همین مرحله بازنمون شود آنگاه جزء غیرفعلی نمیتواند بكه پوسكتة فكاز حرككت
كند .پس ،جزء غیرفعلی الزم است با فعل سب
هم و در ی

در ی

دامنة اشتقاای مشترك ارار بگیرد تا بكا

مرحله از اشتقاق بازنمون شوند و خوانش ی

معنایی و آوایی در ی

فعل مركب را در سطوح خكوانش

دامنة مشترك پدید آورند .در غیر ایكن صكورت ،خكوانش آوایكی فعكل

مركب محق نمیشود زیرا اثر حركت فعل سب

فااد ارالعات آوایی است و بروز آوایی پیكدا
در پوستة فكاز نكدارد.

نمیكند و جزء غیرفعلی در دامنة فاز بازنمونشده دسترسی به فعل سب

بنابراین ابل از بازنمونشدن دامنة فاز ،جزء غیرفعلی بكه پوسكتة فكاز حرككت مكیكنكد تكا هكم
مشنصة ] [EPPرا حذ

كند و هم در دامنة اشتقاای یكسانی با فعل سب

ارار مكیگیكرد .در

نمودار 4-این مراحل اشتقاای ترسیم شده است.
پس در اشتقاق فازگونه فعلهای مركب ی

معیار كمینگی به چشم مكیخكورد ككه از ایكن

ارار است :در حالت بینشان ،جزء غیرفعلی و فعل سب

در ی

دامنة كمینة مشترك بكازنمون

و خوانش میشوند .این بدان معناست كه در حالت بینشان ،فعل سب

و جزء غیرفعلكی بایكد

در مرحلهای یكسان از اشتقاق فازگونه بازنمون و خوانش شوند.
البته الزم است ذكر شود كه در دامنة فاز مذكور جكزء غیرفعلكی مكیتوانكد بكا اثكر یكا رد)
حركت فعل سب

خوانش معنایی فعل مركب را به وجود آورد زیرا اثر حركت فعكل سكب

از

لحا معنایی خوانشپذیر است اما خوانش آوایی آن محق نمیشود كه چنین اشتقاای فقط در
صورت نشانداربودن ،دستوری محسوب میگردد .در شرایط وجود نشانداری ،رعایت بعضكی
معیارها یا محدودیتهای آوایی دیگر تقدم مییابد .چنین پدیكدهای حكاكی از وجكود دو دامنكة
اشتقاای متفاوت در ساختار فعلهای مركب اسكت ككه یككی از آن دامنكههكا پكیش از دیگكری
بازنمون میشود .این همان عملكردی است كه در اشتقاق فاز مطرح شده است.
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نمودار  )4حركت جزء غیرفعلی به پوسته فاز

دامنه و پوستة فاز نقشی تعیینكننده در عملكرد و ماهیت واجی ساختهای اشتقاای دارنكد.
مگردومیان  )000-056 :0220به عملكرد آوایی فازگونه در فعكلهكای مرككب فارسكی اشكاره
كرده است .از دیگر شواهدی كه دا بر وجود ی

فاز ساختواژی در درون فعلهای مرككب در

زبان فارسی و وجود دامنه و پوستة فاز در این فعلها میباشد ،كاربرد ساختهایی نشكاندار از
این فعلهاست زیرا كاربرد ساختهای نشكاندار حكاكی از شكم زبكانی و شكناخت الیكههكایی
ساختاری است كه بر اساس آن نشانداری دستوری شكل میگیكرد .در سكب
گاهی برای حفظ وزن شعر و امثا آن ،با وجود آن كه فعل سب

شكعری فارسكی

به پوسته فاز حركت میكند،

اما جزء غیرفعلی در جایگاه اصلی خود در دامنة فاز باای مكیمانكد و حرككت نمكیكنكد .جكزء
غیرفعلی در دامنة فاز باای میماند و بازنمون میشود و رب آن چكه ذككر شكد انتظكار مكیرود
خوانش فعل مركب انجام نشود .این نشانداری دستوری نشأتگرفته از شم زبانی شكاعر اسكت
كه از عملكرد فازگونه این ساختها برای ثبات و حفظ وزن شعر ی

نشانداری دسكتوری در

آنها به وجود میآورد.
نشانداری این ساختها چنین پدید میآید كه در سطح خوانش معنایی ،ارالعكات معنكایی
نسنة اصلی یا همان رد حركت) فعل سب

همچنان وجود دارد و خوانشپكذیر اسكت ،پكس

خوانش معنایی فعل مركب در این دامنه انجامپذیر است ،و معیار كمینگی برای خوانش معنكایی
آن محق است .اما در سطح خوانش آوایی ارالعات آوایی آن حكذ
غیرفعلی و فعل سب

شكده اسكت پكس جكزء

برای خوانش آوایی همدامنه نیستند و معیار كمینگی برای خوانش آوایكی

آن محق نشده است و این در حالت بینشان نباید صورت بگیرد .چون در سب

زبكانی شكعر،
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معیارهای آوایی دیگری بر این مسئله و معیار آوایی تقدم مییابند پس اشتقاق نادستوری نمكی-
شود و از جریان خار نمیگردد بلكه فقط نشاندار میشود ،مانند:
 -9بدین نامه چو دست كردم دراز

یكی مهتری بود گردنفراز

 -4زمین را ببوسید و كرد آفرین

بران تا و تنت و كاله و نگین

در هر كدام از این بیتها جزء غیرفعلی در دامنة فاز باای مانكده و بكه پوسكتة فكاز حرككت
نكرده است .با وجود این ،اشتقاق از جریان نمیافتد .خوانش معنایی فعل مركب در ی
كمینه انجامپذیر است اما خوانش آوایی آن در یك

دامنكه

دامنكه كمینكه محقك نمكیشكود .در سكطح

خوانش آوایی معیارهای آوایی دیگری بر آن تقدم مییابند كه خاص سب

زبانی شكعر هسكتند

مانند حفظ وزن شعر و سایر موارد .گاهی حتی ریشة فعل به حركت خود ادامه مكیدهكد و در
جایگاهی دورتر از جزء غیرفعلی ارار میگیرد ،مانند:
 -1چو آمد ز درگاه مهراب شاد

همی كرد از زا بسیار یاد

چنین ساختاری نشان میدهد كه برعكس كاربرد زبانی در حالت بینشان ،در این چند بیت
شعر جزء غیرفعلی در دامنة فاز ارار دارد و در آن جا بازنمون شده اسكت ركوری ككه توانكایی
حركت به جایگاههای دیگر ندارد و از نظر آوایی وزن و اافیه شعر را ثابت نگه میدارد.
عملكرد آوایی جزء غیرفعلی و فعل سب

بر اساس الگوی آوایی تكیهگكذاری نیكز نشكان-

دهندة تمایزهایی مشابه تمایز دامنه و پوستة فازهای اشتقاای است .كهنموییپور )0229 5نشان
داده است كه الگوی آوایی تكیه 0در كلمه با گروه نحكوی در زبكان فارسكی متفكاوت اسكت .او
سپس به بررسی الگوی آوایی تكیه در كلمات مركب در زبان فارسی پرداخته است .یافتكههكای
وی نشان میدهد كه اسم مركب و صفت مركب الگوی آوایی تكیة كلمه را از خود نشان مكی-
دهند كه بر اساس آن تكیه بر هجای پایانی آخرین واژه ارار میگیرد .امكا فعكل مرككب الگكوی
آوایی تكیة گروه نحوی از خود نشان میدهد كه بر اساس آن تكیه بر هجای او از اولكین واژه
ارار میگیرد .اما فعلهای بسیط واتی پیشوند استمراری می ،)-یا پیشوند وجه التزامكی ب)-
یا پیشوند نفی ن )-به آنها بپوندد از الگوی آوایی كلمه خار میشوند و تكیه آوایی بكر ایكن
پیشوندها ارار میگیرد .این پیشوندها تصریفی هسكتند و ربك آنچكه اكبال گفتكه شكد عناصكر
1 Kahnemuyipour
2 Stress
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تصریفی در پوستة فاز ساختواژی وارد اشتقاق میشوند .همین میتواند شاهدی بر این باشد كه
تكیة آوایی بر عناصر تصریفی در پوستة فاز ساختواژی فعل ارار میگیرد .در فعلهكای مرككب
نیز تكیة آوایی بر جزء غیرفعلی در پوستة فاز ارار میگیرد و ایكن نیكز باعكث مكیشكود ككه در
مقایسه با اسم مركب و صفت مركب الگوی آوایی آن متفاوت باشد.
رب یافتههای مطالعات پیشین كه به آنها اشاره شكد و همچنكین شكواهد بكاال ،در تشككیل
فعلهای مركب ی

هستة فاز ساختواژی وجود دارد كه بر چگونگی اشتقاق و عملكرد معنایی

و آوایی آنها تاثیر میگذارد .این فاز ساختواژی دارای ی

دامنه و پوسته است.

روری كه گفته شد ،دامنة فاز از دسترس عملیاتهای اشكتقاای خكار مكیشكود و اابلیكت
گسترش ندارد .اما پوستة فاز در دسترس عملیاتهای نحوی ارار دارد و مكیتوانكد در مراحكل
بعدی اشتقااات ساختواژی و نحوی گسترش یابد .رب این نتیجهگیكری ،ضكمایر انعكاسكی در
پوستة فاز ساختواژی مثال در خودداری كردن و خودستایی كردن نیز دسترسكی بكه دامنكههكای
اشتقاای بعدی دارند و میتوانند مرجعگزینی كنند ،در حالیكه چنین امككانی بكرای دامنكة فكاز
ساختواژی وجود ندارد.
اشتقاق فعل مركبی مانند بازسازی كردن به مراتب پیچیدهتكر اسكت زیكرا در تركیكب آنهكا
عناصر بیشتری وجود دارد و رعایت كمینگی در جریان اشتقاق آنها به مراتب بیشتر اسكت .در
فعل بازسازی كردن عناصر "باز"" ،ساز" و "كرد" با مقولههكای دسكتوری ادغكام مكیشكوند و
دامنة فاز را به وجود میآورند .این مرحله از اشتقاق مشابه آنچه است كه در نمودار 0-ترسكیم
شده است .سپس در بنش پوستة فاز ،پسوند "-ی" وارد جریان اشتقاق میشكود .ایكن پسكوند
دارای ی

االب زیرمقولهای است كه مشتمل بر ارالعكات و مشنصكههكای دسكتوری خاصكی

است و تعیینكنندة مشنصات دستوری پایه واژگانی خودش است .به گفتكة لیبكر -69 :5322
 ،)62هر وند دارای ی

االب زیرمقولهای است كه ارالعاتی در مورد ستاك متصل بكه خكود و

مقولة كلمهای دارد كه تولید میكند .اما ستاكها فااد این االباند .پس االب ساختواژی پسكوند
"-ی" را میتوان چنین نشان داد:

 .این االب زیرمقوله-

ای تعیین میكند كه پسوند " -ی" میتواند پذیرای بعضی عناصر واژگانی خاصی باشد .مقولكة
دستوری این پسوند مشروط به در ریشههای واژگانی و دیگر عناصكر سكاختواژی متنكاظر بكه
درون االب زیرمقولهای آن است .یعنی تا واتی كه ریشههای واژگانی بكه درون آن االكب در
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نشوند و نیازهای اشتقاای آن پسوند برآورده نشود مقولة دستوری  Nنیكز بكه آن پسكوند تعلك
نمیگیرد .پس واتی كه  *v0با پسوند " -ی" با ادغام میشود هنوز مقولة دستوری این پسكوند
مشن

نیست و سرانجام  *v0این فرصت را پیدا میكند و كار برچسبگذاری را زودتر انجام

میدهد .در درون این االب زیرمقولهای ی

مشنصة ] [tenseوجود دارد كه اگكر یك

ریشكة

فعلی به درون آن در شود فقط در ستاك سازگار با آن نمایان میشود .وارد شدن اجزای ایكن
فعل مركب به جریان اشتقاق را میتوان به این صورت ترسیم كرد:

نمودار( )5اشتقاق اولیة فعل مرکب بازسازی کرد

ریشة فعل "كن ] "[u-tenseبهعنوان نزدی تكرین ریشكة فعلكی بكه مشنصكة ] [tenseدر
هستة فاز الحاق میشود ،سپس ریشكة فعكل "سكاز ] "[u-tenseو ریشكة "بكاز "5تحكت تكأثیر
مشنصة  EPPو همچنین برای ارارگرفتن در دامنهای یكسان با دیگر سازههای فعل مركب ،به
پوسته فاز حركت میكنند و به پسوند " -ی" الحاق میشكوند و بكه درون االكب زیرمقولكهای
پسوند مذكور وارد میشوند .ریشة فعل "ساز ] "[u-tenseنیز در درون این االب زیرمقولكهای
میتواند مشنصة دستوری خود را بازبینی كند .چون مقولكه دسكتوری پسكوند " -ی" پكس از
حركت سازهها از دامنة فاز و الحاقشدن آنها به پسوند " -ی" تعیین میگردد پكس  *v0مكی-
تواند زودتر این كار را انجام دهد و سرانجام ،برچسب و مقولة دسكتوری گكرة پایكانی یعنكی
باالترین گره) اشتقاق توسط  *v0انتناب میشود .مشنصة ] [tenseدر هسته فاز  *v0نزدی -
ترین ریشة فعل با نیاز دستوری ] [u-tenseیعنی "كن") را جذب مكیكنكد .بكه ایكن ترتیكب،

" 5باز" در این جا به عنوان واژه ای فرض شده است كه چون در تركیب دارای معنای ثابتی است مانند پیشوند عمل میكند
اما در اصل ی

عنصر واژگانی است.
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ریشة فعل "ساز" ككه آن هكم ] [u-tenseدارد الزم اسكت بكه مشنصكة ] [tenseدرون االكب
زیرمقولهای پسوند -ی) الحاق شود تا نیاز تصریفی خود را بررر

كند.

نمودار  )6شكلگیری فعل مركب بازسازی كردن در پوسته فاز

در فعل مركب سرمایهگذاری كردن ابتدا "سرمایه"" ،گذار ]" ،"[u-tenseككن ]"[u-tense
در سطح ریشهای با مقولهای دستوری ادغام میشوند .سپس هستة  *vدارای مشنصة ][tense

ادغام میشود كه ریشة "كن ] "[u-tenseبه آن الحاق مكیشكود .سكپس پسكوند "– ی" دارای
االب زیرمقولهای

ادغام میشود .پس از ادغام پسوند "-

ی" كه دارای چنین االب زیرمقولهای است ،ریشة فعل " گذار ] "[u-tenseو "سرمایه" تحت
تاثیر مشنصة ] [EPPهستة فاز ،به پوستة فاز حركت مكیكنكد و در آن جكا بكه پسكوند "-ی"
الحاق میشوند و به درون االب زیرمقولهای آن در میشود .ریشة " گكذار ]"[u-tenseدر آن
جا به مشنصة زمان مشنصة [ ]present tenseدسترسی دارد و صورت آوایكی "گكذار" پیكدا
میكند .ریشة واژة "سرمایه" نیز به پسوند الحاق میشود و در االب ساختواژی در مكیشكود.
نقش تتایی كنشپذیر فعل "گذار" به "سرمایه" اعطا میشود كه به همكین دلیكل نقكش مفعكو
معنككایی بككرای فعككل "گككذار" در درون جككزء غیرفعلككی دارد ،یعنككی بككه ایككن صككورت:
 .مراحل اشتقاای این فعل مركب را مكیتكوان بكه صكورت
نمودار  2ترسیم كرد.
روری كه ابال هم ذكر شد ،در روشهای اشتقاای جدید ادغامشدن ریشة فعل بكا مقولكهای
غیرفعلی و ارارگرفتن تحت فرافكنی غیرفعلكی در مراحكل اولیكه اشكتقاق مشككلی در اشكتقاق
دستوری ایجاد نمیكند به شرط آن كه در مراحل بعدی اشتقاق حركت كنكد و بكه یك

مقولكة
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فعلی الحاق شود .به عبارتی دیگر ،ریشهها فااد هر گونه مقوله دستوری هسكتند و بكه صكورت
بیمقوله وارد اشتقاق میشوند و مقوله نهایی آنها در جایگاهی تعیین مكیشكود ككه در آن جكا
بازنمون و خوانش میشوند.

نمودار( )7اشتقاق فعل سرمایهگذاری کردن

در فعلهایی مانند گفتگو كردن و جستجو كردن ،جزء غیرفعلی "گفتگو" و "جسكت-
جو" از دو ریشة فعلی یكسان به اضافة ی

همپایهساز دستوری ساخته شدهاند كه هر ككدام از

آن ریشهها در ستاك زمانی متفاوتی ظاهر شدهاند .در فعل رفكتوآمكد ككردن ،جكزء غیرفعلكی
"رفتوآمد" نیز از دو ریشة تقریبا یكسان رو ،آی) به اضافة ی
شده است كه هر دو ریشه در ی

همپایهساز دسكتوری سكاخته

ستاك زمانی یكسان ظاهر شدهاند اما ریشههای فعلكی "رو"

و "آی" تفاوت معنایی دارند .نوف تركیب در جزء غیرفعلی این فعلهای مركب شبیه همپكایگی
دو سازة نحوی است ،اما این سازههكا واژگكانی بكه حسكاب مكیآینكد زیكرا درونكداد عملیكات
ساختواژی دیگری وااكعشكده و واژة جدیكدتری سكاخته اسكت .در همپكایگی نحكوی ،مقولكة
دستوری كل آن سازه همسان مقولة دو پایه نحكوی تشككیلدهنكدة آن اسكت امكا در همپكایگی
موجود در این فعلهای مركب ی

سازه با مقولة دستوری غیرفعلی از دو ستاك فعلی به دست

آمده است .اكنون مسئله این است كه چنین ساختاری چگونه در اشكتقااات سكاختواژی شككل
میگیرد.
ابتدا دو ریشة فعلی كه سازندة جزء غیرفعلی هستند با مقولههای دستوریشان تركیب مكی-
شوند ،سپس ریشة فعل "كن" ادغام میشود كه وابسته به زمان دستوری یكا ] [u-tenseاسكت.
بعد از این مراحل ،هستة  *vدارای مشنصة دستوری ] [tenseادغام میشود ككه نزدیك تكرین
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ریشة فعل را كه وابسته به زمان دستوری یا ] [u-tenseاست به خود جكذب مكیكنكد .در ایكن
مرحله ،ریشه فعل "كن" به مشنصة ] [tenseالحاق میشوند .سپس االب زیرمقولهای همپایه-
سكككاز دارای مقولكككة غیرفعلكككی مكككثال اسكككم  )Nادغكككام مكككیشكككود ككككه چنكككین اسكككت:
 .اكنون در ساختار اشتقاای بكهوجكودآمكده دو ریشكة
فعلی وجود دارد كه هر دو ] [u-tenseهستند .از رر
مشنصة دستوری زمان وجود دارد كه هد

دیگر ،در درون االكب زیرمقولكهای دو

حركت آن ریشههای فعلی ارار میگیرند .ایكن دو

ریشة فعل الزم است حركت كنند زیرا در غیر این صورت ،در دامنة فكاز سكاختواژی بكازنمون
میشوند و در سطوح میانجی نیاز محاسباتی آنها ] [u-tenseباای میمانكد و نكاا

خكوانش

میشود و اشتقاق ناهمگرا شناسایی میشود كه منجر به نادستوریشدن آن میگردد.
اولویت حركت برای این دو ریشة فعلی مطرح نیست ،روری كه هر كدام از ایكن دو ریشكه
می تواند او حركت كند و ساختار اشتقاای را به وجود آورد .بكه همكین دلیكل اسكت ككه هكم
"رفت و آمد" و هم "آمد و رفت" یا به همین رری "آمد و شد" و "شد و آمد" یا "شد آمد"
در زبان فارسی وجود دارد.
در اشتقاق جستجو) و گفتگو) دو ریشه از فعل "جستن" و دو ریشه از فعل "گفكتن"
در مراحل ابتدایی اشتقاق ادغام میشوند .بعكد ،ریشكه فعكل "ككن" و سكپس هسكتة  *vدارای
مشنصة دستوری ] [tenseادغام میشوند .مشنصة ] [tenseدر هستة فاز  )*vنزدیك تكرین
ریشة فعلی را جذب میكند و به این دلیل ،فعل "كن ] "[u-tenseدر نزدی ترین فاصله به آن
الحكككككاق مكككككیشكككككود .در مراحكككككل پایكككككانی اشكككككتقاق ،االكككككب سكككككاختواژی
ادغام میشود كه دو ریشه از فعل "جستن"
یا "گفتن" به صورت ] [u-tenseبه درون آن در میشوند و تركیبهای موجود را میسازند.
در این موارد نیز اولویت حركت در هیچ كدام از این ریشههای فعلی مطكرح نیسكت زیكرا هكر
كدام كه زودتر حركت كند باز تركیب یكسانی حاصل میشود.
تا كنون به نمونههایی از چگونگی اشتقاق فازگونة فعلهای مركب ساختهشده با فعل سكب
"كردن" اشاره شد .اكنون در چارچوب نظریة اشتقاق فكاز توضكیح داده مكیشكود ككه چگونكه
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گسترش نحوی جزء غیرفعلی فراهم میشود .یعنی چگونگی تعامل سطح اشتقااات سكاختواژی
با اشتقااات نحوی در تشكیل این نوف از فعلهای مركب تحلیل میشود.
در مثا های شمارة  5تا  6مشاهده شد كه جزء غیرفعلی در اشتقااات نحوی از فعكل سكب
جدا میشود و در ی

گروه نحوی غیرفعلی بازنمود پیدا میكند .بر اساس تحلیلهكایی ككه تكا

این جا مطرح شد ،ی

فاز ساختواژی در درون گونة مورد نظر از فعلهای مركب وجكود دارد.

این فاز دارای دامنهای است كه پس از انجام محاسبات نحوی بازنمون مكیشكود و از دسكترس
عملیاتهای نحوی خار میشود .اما پوستة این فاز در دسترس عملیاتهای نحوی ارار مكی-
گیرد كه در مراحل بعدی اشتقاق به وجود میآیند .تحت تاثیر این عملیكاتهكای نحكوی جكزء
غیرفعلی از پوسته فاز جدا میشود و در جایگاههایی نحوی ظاهر میشود كه ممكن است حتی
خار از گروه فعلی در ساخت جمله باشد .پس پوسكتة فكاز سكاختواژی سكطح تعكاملی بكرای
ساختهای ساختواژی و نحوی فراهم میآورد.
 .5نتیجهگیری

در ابتدا ذكر شد كه فعلهای مركب دارای ویژگیهای دوگانه ساختواژی -نحوی هستند كه
به سنتی میتوان آنها را در ی

نظریة دستوری پوشش داد و تحلیل كرد .بررسیهای پیشكین

در این زمینه با كاستیهایی مواجه بودند به عنوان مثا میتوان به نقض شرط شمو نحكوی در
تحلیل گسترش نحوی فعلهای مركب اشاره كرد.
در بررسی حاضر ،از روشی اشتقاای استفاده شد كه بكر مبنكای نظریكة اشكتقاق فكاز بكود .از
جدیدترین مفاهیم و روشهای اشتقاای این نظریه استفاده شد تا بتوان به توصیف دای تكری از
چگونگی تعامل ساختواژه و نحو در جریان تشكیل فعلهای مركب در زبان فارسی رسید .رب
تحلیلها میتوان چنین گفت كه نقطه تعامل سكاختواژه و نحكو در تشككیل فعكلهكای مرككب،
پوسته ی

فاز ساختواژی است كه در دسترس عملیاتهای نحوی ارار دارد.

روری كه مشاهده شد این روش برای توصیف چگونگی اشتقاق فعلهای مركب سكاخته-
شده با فعل "كردن" در زبان فارسی روشی جامع است و با یافتههای دیگر رویكردهای زایشی
هم تنااض ندارد .رب این رویكرد ،فعلهای مركب ساختهشده با فعل "كردن" در زبان فارسی
واحدهایی واژگانی هستند كه اشتقاق آنها در حوزه ساختواژه شكل میگیرد و در نحكو ماننكد
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 پوستة فاز اشتقاای آنهكا در دسكترس عملیكاتهكای،هسته عملكرد دارند اما با وجود این

ی

 اصكل شكمو، با چنین روشكی.نحوی و ساختواژی ارار میگیرد و گسترش ساختاری مییابد
-نحوی نقض نمیشود زیرا فعلهای مركب در مراحلی از اشتقاقهای سكاختواژی سكاخته مكی
 یعنی ارالعات معنایی و دستوری فعكل مرككب.شوند كه سپس وارد اشتقااات نحوی میشوند
كه در جریان اشتقااات ساختواژی به دست میآید در جریان اشتقاق ساختهای نحوی حفكظ
.میشود و هیچ عنصر جدیدی در برونداد اشتقاق نحوی شكل نمیگیرد
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