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Abstract  
This article is organized with a linguistic approach to the prominent texts of past and 

contemporary Persian literature and with the aim of recognizing the compound word 

(morakkab-e atfi) from the coordinating phrase, and representing its lexical structure. First, 

the words of both sides of the conjunction “و” (and) were examined, and those that were 

components of a compound word, and syntactically independent, as components of a 

lexical unit were extracted and collected with some examples. Then, by examining the 

data structure, the lexical structure of the compound words, was grouped together under 

the heading of the term (vâže-atf)  and examples of the most difficult evidence were 

presented to show that 1) "Syntactic independence" is the most effective way in identifying 

the compound word of the coordinating phrase, especially in identical forms, 2) vâže-atf 

in the text does not completely follow the compound irreversibility rule, and 3) it benefits 

from greater structural diversity than standard language. 
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 کیهت با همپایه نحوی گروه از آن تشخیص و عطفواژه ساختمان
 ادبي متن چند بر

 
 ایران پیام نور، تهران، دانشگاه دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشجوی مرادی هوشنگ

  

 تهران، ایراناستاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور،  مصطفی گرجی
  

 استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران عباسعلی وفایی
  

 استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران  فاطمه کوپا

 چکیده

ایگي کلمة مرکب عطفي از گروه همپماالة حاضر با رویکرد زباني به متون ادب فارسي و با هدف بازشناسي 
ي بررس« و»هاي دو سوي حرف حرف عطب و بازنمایي ساختمانِ آن سامان یافته است. در روند تحايق واژه

ر ویژه از استاالل نحوي برخورداهاي مرکب بهشد و کلماتي که به عنوان اجزاي یک واحد واژگاني از نشانه
 ها، ساختار واژگانيِ مرکب عطفي،د. سپا با بررسي ساختمان دادههایي گردآوري شبودند، همراه با نمونه
هایي از دشوارترین شواهدي که در عطب ترسيم شد و نمونهآواي مرکب، زیرعنوان واژهمرکب اتباعي و نام

اي ها  داشت، ارائه شد تا نشان داده شود که از نشانهعطب، آوا و صورتي همسان با ساخت نحويها واژهآن
سان، هاي همویژه در صورتدر شناسایي مرکب عطفي از گروه نحوي به« استاالل نحوي»دگانة مرکب، چن

سبت به کند و نناپریري مرکب پيروي نميتمامي از قاعدۀ بازگشتعطب در متن ادبي بهکاراتر است؛ واژه
 .مند استزبان معيار از تنوع ساختاري بيشتري بهره

  .ساختمان همپايه، گروه عطفی، مرکب فارسی، زبان دستور: هاکلیدواژه
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 مقدمه
و  هاي مختلب جمالتفارسي زباني ترکيبي است و با این ویژگي، سخاوتمندانه گونه

گرارد و شاداب و هاي ترکيبي متنوع در اختيار اهل زبان ميکلمات مرکب را با ساخت
 أنشها که از مدستيفراخ کوشد. از جملة اینوران ميرهوار در پيشبرد اهداف زباني گویش

ماوله فراهم هاي خویشاوند و همبراي صورت« و»زبان به عامليت عنصر نحوي و پيوندۀ 
يم تازه هایي با مفاه، بستر لطيب پيوند است که در ساختاري جدید به نوزایي واژهشودمي
دار عنيمدار بودن یا ها بر پایة معنيانجامد. دانشمندان و محااان زبان فارسي از این کلمهمي
کنند. در راستاي همين مطالعات، با نام مرکب عطفي و مرکب اتباعي یاد مي بودن اجزاءن

ا و بازنمایي هپژوهش حاضر با رویکرد زباني به گونة ادبي زبان فارسي، به بازشناسي این کلمه
ألة اصلي و مس در چندین متن برجستة ادب فارسي پرداختهها آن ساختمان و ساختار واژگاني

وجو وردِ این جستهاهاي نحوي بوده است. رآن تشخيص این واحدهاي واژگاني از ساخت
پریر اي بازگشتهتر، دستيابي به صورتنسبت به پيشينة تحايق، بازنمایي ساختارهاي متنوع

هاي نحوي و واحدهاي واژگاني همسان بوده هایي از ساختبيشتر و گردآوري و ارائة نمونه
 ت.اس

 . پیشینة پژوهش1
هاي مرکبي که عنصر نحوي و در زبان فارسي بحث مستال دربارۀ کلمه چند دهة اخيردر 

بوده و  شناسيرا در ساختار خود دارند، بيشتر مورد توجه پژوهشگران حوزۀ زبان« و»پيوندۀ 
يوندي پ ه،از زوایاي مختلب مورد بررسي قرار گرفته است. پژوهش حاضر با این پيشين

ها نآ هایي که در ادامه ازاما با مسأله و جامعة پژوهشي متفاوت از پژوهش ،تنگاتنگ دارد
  است. شدهشود، متمایز یاد مي

( با طرو چند قاعده، سعي در متمایز ساختن مرکب عطفي از مرکب اتباعي 6852شعار ) 
دانسته  آیي دارند، مؤ رباهمهایي که ویژگيِ شدنِ کلمه داشته و کثرت استعمال را در مرکب

انند کلمات متعاطب غير مرتبط م»مرکب عطفي را با این استدالل که:  ،است. محااي دیگر
(. 6836بندي کرده است )راکري، در زیرگروه اتباع طباه نشود« را شامل« حسن و حسين»

اد کرده یو ترکيب آوایي « کليشه»( از اتباع و مرکب عطفي با عنوان 6871کدکني )شفيعي
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 -صوتي، و گروه مادم -معنایي، معنایي -هاي معنایي، صوتي، صوتيو پنج گروه موازي
 هاي مهمل یا نزدیک به مهمل را از یکدیگر بازشناسانده است. تابع

( با بررسي ساختمان هجایي و واژگاني کلمات 6868در رویکردي جدیدتر، صفوي )  
گيري مرکب اژگاني و آوایي را در شکلمرکب عطفيِ دوعنصري، سه مالک معنایي، و

 داده و ساختار واژگاني آن را در هفت قاعده تبيين کرده است.  دستعطفي به
الب( ساختار مرکب اتباعي و مرکب عطفي را جداگانه بررسي 6869ب( و )6869طباطبایي )

 کرده است. « خودداري»کرده و از ترسيم بيش از چهار ساختار براي مرکب عطفي 
عطفي، با طرو چند قاعده و  هاي مرکب( با هدف تبيين ترتيب اجزاي کلمه6866) جم 

واژي، نحوي، معنایي و کاربردشناختيِ یک پيکرۀ زباني به تحليل آوایي، ساخت گرایش
کب هاي مرپرداخته و در تشخيص مرکب عطفي از گروه نحوي، معيار انسجام درونيِ پایه

 دانسته است.  هاعطفي را مو رتر از دیگر مالک
( که عکا رو  راکري، مرکب اتباعي و مرکب 6863محمودي بختياري و کالنتري ) 

 به بررسي ناش دو عامل واجي و معنایي در تشکيل اندقلمداد کرده« ترکيب عطفي»عطفي را 
  اند.ها پرداختهاین گونه کلمه

ب، لمات مرک، دستورنویسان نيز در مبحث کبيان شدههاي مستال عالوه بر پژوهش
هاي مرکب عطفي توجه هاي معنایيِ واژهنوعي به ساختار صوري و ویژگيهریک به

 اند. داشته
به مادۀ فعلي و غيرفعلي اجزاء و  با انتخاب شواهدي از متون تاریخي( 6819خانلري )

 توجه داشته است. ها آن حاصل از ساخت ترکيبي« تأکيدي و عامِ»مفهوم 
اجزاي »هایي را با شواهدي از متون ادبي، ریل مبحث چنين واژه( 6836خطيب رهبر )

 آورده است. « صفات ترکيبي»و « اسم مرکب
يبات ترک» ( در بررسي ساختمان کلمات مرکب به تاابل الگوي ساخت6893صادقي )

( ایي ميانآو« مکث»پریري )حتي توجه داشته و به تفکيک« ترکيبات صرفي»و « نحوي
 ناپریري نوع دوم اشاره کرده است. رکب نوع اول نسبت به تفکيکهاي ماجزاي کلمه

ار در ساخت« تخفيب ضمة عطب»متفاوت به  به نسبت( با دیدگاهي 6865فرشيدود )
ه هاي این کلمات ککلمات مرکب عطفي باور داشته و ساختمان خاصي جز اسم براي پایه

  فته است.در نظر نگر« اندشدههاي اسمها و صفتها و جملهفعل»
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 . روش6
اي خانههاي تحايق با رو  کتابداده وتحليلي انجام گرفته  -توصيفي رو این پژوهش به 

گردآوري شده است. جامعة پژوهش شامل چندین متن برجستة ادبي از متون نظم و نثر 
 گرشته و شعر معاصر بوده و با توجه به پيشينة تحايق، نثر معاصر را شامل نيست. انتخاب متون

اي صورت نگرفته و به سبکِ ا ر، نوع ادبي یا قالب خاصي متکي با هدفِ از پيش تعيين شده
وع و ها و ساختارهاي متننبوده است. کاو  در متون متعدد نيز با هدف دستيابي به صورت

هاي تحايق نسبت به پيشينه انجام گرفته و تا آنجا که ممکن بوده از آوردن متفاوت داده
 راري و آشنا پرهيز شده است. هاي تکنمونه

هاي تحايق از متون مورد مطالعه، توجه به در تشخيص و گردآوري داده اصليمعيار  
ار رو، در کن هاي نحوي بوده است. از اینطور عام در بافت و همنشينيهاي مرکب بهنشانه

 ويحاتفا ق معنایي، وحدت صوتي، تلفيق آوایي )و تا حدودي استاالل صرفي(، استاالل ن
مرکب در ناش یک واحدواژه در بافت زباني اهميت بيشتري داشته است. رعایت این معيار 

هاي دیگري مانند انسجام دروني، ها و آزموننيازي از مالکتا حدود زیادي موجب بي
  ري و  بات ترتيب مرکب عطفي بوده است.ناپریواگشت

مباني نظري تحايق و مباحث مطرو شده در متن مااله متأ ر از پيشينة تحايق بوده است.  
« يب عطفيترک»از کاربرد  ميان ترکيب و مرکب در زبان فارسيبا توجه به اختالط معنایي 

رعایت « يترکيب اضاف»و « ترکيب وصفي»و دو اصطالو « ترکيب» فرآیندپرهيز شده و مرز 
گونة مرکب هاي سهنيز مرزبندي« عطبواژه»واژۀ شده است. در انتخاب و استفاده از نام

 آواي مرکب تغيير نکرده است. عطفي، مرکب اتباعي و نام

 ها . یافته3
 عطفهساختمان و ساختار واژگاني واژ. 3-1
 های آن عطف و گونهه. تعریف واژ3-1-1
تواند به عنوان یک اصطالو پوششي، اي پيشنهادي است که ميواژهنام 6«عطبهواژ»

از ها نآ کنندۀ تمام کلماتي باشد که گویشوران زبان فارسي در ایجاددربرگيرنده و توصيب
را با ساختارهایي متفاوت ها آن بهره برده و« و»ساخت نحوي گروه همپایگي حرف عطب 

                                                            
 ترجيح داده شد.« واژهعطب»بر « عطبواژه». به دليل محدودیت آوایي، صورت 6
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ب مرکب اتباعي، مرک بندند.ي گوناگون به کار ميهابه عنوان یک واحد واژگاني در ماوله
 ارتباط نيستند،بي 6شدگيواژه فرآیندآواهاي مرکب که اغلبِ مصادیاشان هم با عطفي و نام

 شمار آیند.عطب بهگونة واژهتوانند سهمي

شوند ]...[ ميان دو جزء سازنده آواها در زبان فارسي عموماً از دو جزء تشکيل مينام» 
همچون دو «( قار و قار»آواها )مانند (. اغلبِ نامب6869)طباطبایي، « گيردقرار مي« و» گاهي

عهده هاي مختلب آن را در جمله بهدر جایگاه گروه اسمي، ناش»عطب گونة دیگرِ واژه
(. 6862 )وفایي،« شوندکار گرفته ميدارند و نيز در ناش قيد و جزء نخست فعل مرکب به

اند، واژۀ مرکبي است که در ساختار خود خي آن را متوازن نيز ناميدهمرکب عطفي که بر
ا  نيست یک از عناصر سازندههمپایگي دارد و معناي کل آن در شمول هيچ« واو»

   (.ب6869، )طباطبایي
ست کم ر نرفتنِ دیا در معناي اصلي خود به کا معني بودنمرکب اتباعي با ویژگي بي 

ة و از نظر جایگاه تابع و متبوع، به دو گون شودميگونة دیگر متمایز از دو  یکي از اجزاي آن
شود. يم ميتاس«( وآشغالآت»متبوع )مانند  -و تابع«( سنگين و رنگين»تابع )مانند  -متبوع

زماني مرکب عطفي و از  از دیدگاه در« ومانخان»هاي مرکب اتباعي مانند برخي از کلمه
 (. روند )همانشمار ميدید همزماني مرکب اتباعي به

 سازیهای واژهفرآیندعطف و واژه .3-1-6

ن واژۀ زباسازي دارد. دو رو  عمده در ساختساختمان کلمه رابطة دقياي با فرآیند واژه»
فارسي وجود دارد؛ نخست رو  ترکيب و دیگر رو  اشتاا ق است. البته ممکن است در 

اي که (. واژه6862)وفایي، « استفاده شودساخت واژه از دو رو  به صورت تلفياي نيز 
ساخته شده باشد، مرکب است،  -چه قاموسي و چه دستوري-حداقل از دو تکواژ آزاد 

اي ت و واژهمشتق اس« کار رفته باشداي که در ساختمان آن حداقل یک تکواژ اشتااقي بهواژه
ر این ب ت )همان(. مرکب اس -که در ساختمان آن هردو ویژگي مشتق و مرکب باشد، مشتق

است و ساخت ساده و مشتق ندارد؛ زیرا در ساختمان آن « مرکب»اي سازه عطباساس، واژه
کمتر از سه تکواژ آزاد نيست. این ساختِ مرکب یا تنها از «( و»)در صورت حضور تکواژ 

، یا از دو رو  ترکيب و تکرار، مانند «وبيشکم»وجود آمده است، مانند رو  ترکيب به

                                                            
1. Univerbation  
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ست دگویند، و یا از دو رو  ترکيب و اشتاا ق بهنيز مي« مرکب مکرر»که آن را « تند و تند»
و در این صورت گاه در ساختمان آن یک تکواژ اشتااقي  است« مشتق ا مرکب»آمده که 

که در « افتان و خيزان»مانند  ؛دارد« اشتاا ق مضاعب»و گاه « راه و رو »مانند  ؛وجود دارد
 ساختمانش دو تکواژ اشتااقي حضور دارد. 

، «سر و پایييب»مانند  هاي مرکبِ بسياريالبته باید به این نکته توجه داشت که در کلمه  
ان هاي فراوو نمونه« باز و بسته شدن»، «دست و پا کردن»، «مال و جاه اندوز»، «دار دست و پا»

 ساز تعلق دارد وهاي مرکب«همکرد»ها و «وند»سازي، به کيب یا مرکبتر فرآینددیگر، 
 افزایي ندارند. ها به خوديِ خود، توانِ معنازایي و واژهگونه واژهها، بسياري از اینبدون این

سازي در زبان فارسي این است که هاي فرعيِ واژهفرآیندنکتة دیگر در پيوند با  
شهوري هاي ميِ یک کلمة ساده )بسيط( است و از تجزیة کلمهعطب گاه صورت الفبایواژه

ن عمل شود. ایمتون عرفاني دیده مي ساخته شده و بيشتر در« الم« »عشق« »محمد»، «طه»مانند: 
است. مانند  2«سازيآميزه»و  6«سرواژه» فرآینداز نظر استفاده از نام حروف الفبا، یادآور 

 و مرکب است:« کُن»در نمونة زیر که برگرفته از « کاف و نون»

 ناامااا اي شاااامااا تاابااریاازي کاامااالااي 
 

  کاه تاا ناصاااي نباشاااد کاف و نون را    
 

 (6879)مولوي، 

 عطف. ساختار واژگاني واژه3-6
 کيلتواند از عناصر بيشتري تشطور بالاوه ميشود و بهعطب تنها به دو پایه محدود نميواژه
هاي پردازشي رهن او در تعداد اما نيازهاي ارتباطي محدود انسان و نيز محدودیت ،شود

هاي چند عطبشمار واژه ،رو(. از این6861الدیني، عطب مؤ ر است )مشکوهعناصر واژه
عنصري در متون ادبي زیاد نيست. در نمونة چهار عنصري زیر، فریادهاي سپاهيان در تهييج 

 لمه توصيب شده است:کجنگاوران با یک

 بااکااش  و دار و گااياار  و ده باارآمااد 
 

 
 هش  مرد با نه بد جان اساااب با نه .6
 

 (6868)فردوسي،  

                                                            
1. Initialism/ acronym  

2. Blending  
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نيز « تاب و خم و پيچ»، «نگار و رنگ و بوي»، «چون و چند و چه»، «چند و چرا و چون»
دبي ندارند. اعنصري هستند که البته ترتيب  ابتي هم در متون هاي سهعطباز واژه چند نمونه

عنصري عطب سهیک واژه« رو و رنگ»و « رنگ و آب»عطبِ در نمونة زیر شاعر از دو واژه
 ساخته است:
 زناادت باارابااري الف آیاانااه چااگااونااه

 

  است شده و رو و رنگ آب این صاحب تو از که 
 

 (6869)منزوي، 

ر ها است دعطبِ چندعنصري تابع ساختار دوعنصريساختار واژگاني واژه کهاز آنجا 
نابراین، بعطب دو عنصري بسنده شده است. این پژوهش تنها به بازنمود تفصيلي ساختار واژه

کار رفته در متون ادبي به نمایش درآمده هاي بهعطبهاي واژهتنوع پایه (،6در جدول )
 دبيدر متون اها آن عطب و فراواني کاربرد هر دو صورتهاي واژهاست؛ تغيير ترتيب پایه

 يوندهاي حاصل از پها و نيز تنوع ماولهواژهايِ پایهتغييرات ماوله . همچنينشده است نمایان
رض اي به معهاي تازه، ناآشنا یا کمتر دیده شدهنمونه. عالوه بر این، است شدهآشکار ها آن

 .ها شواهدي آورده شده استدر بخش تحليل نمونهها آن دید گراشته شده و براي برخي از

 عطف. ساختار واژگاني واژه1جدول 
 نمونه = مقوله واژه + و+ واژه

گذشته + و + ستاک ستاک
 همان فعلحال 

 = اسم
کار،  و گوی، کشت و روب، گفت و شو، رفت و شسسست  
 جوی. و جست

 « +و»ستاک گذشته + 
 ستاک حالِ فعلی ديگر

 = اسم
خیز،  و کوب، خفت و خیز، کند و پاش، جسسست و ريخت

 پوش. و ، خوردگذار و گشت خريد و فروش،
ستاک حال + و+ ستاک 

 گذشته
 کاروکشت. = اسم

« + و»ستاک گذشته + 
 ستاک گذشته

 = اسم

 و آمد، آمد و شد، خورد و بُرد، خورد و رفت، رفت و آمد
داد،  و گرفت، گرفت و داد، داد و سسستد، سسستد خفت، داد و

 و درو، گفت و کشتنشست،  و فروخت، خاست و خريد
 ستبست، ب و شنفت ، گشاد و شنید، گفت و شسنود، گفت 

 گشاد. و
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 . 1جدول ادامه 
 نمونه = مقوله واژه + و+ واژه

« + و»ستاک حال + 
 = اسم ستاک حال

و جو،  و سسستان، خیز و خرام، پرس دار و گیر، گیر و دار، ده
و خور، دار و کوب، دار و  و دار، نوش و جوش، ده جنسسب

و دار، دار و رَو، سوز و ساز، ساز و  و جوش، دَمبَرد، جنگ 
سسسوز، پیچ و تاب، پیچ و خم، خم و چم، چم و خم، پیچ و 

 بند، جوش و نوش، نوش و ناز، ناز و نوش، تاب و توان
 بگو و مگو = اسم فعل امر مثبت + امر منفی
 دار و مريزکج قید= صفت/  فعل امر مثبت + امر منفی
گذشتۀ مطلق+ منفی 

 بود و نبود = اسم همان

نشانه+و + اخباری بی
 و نیست هست = اسم منفی

حال التزامی + منفیِ 
 و نیايی بیايی = اسم همان

التزامی+ منفی گذشته
 بايد و نبايد، نبايد و بايد = اسم همان

 زاد و بومو تب، کرد و کار، تاب  = اسم اسم« + و»بن فعل + 

 و دم، بادوتاز، گاو و کشت، دام و تاز، تگو پوی، تک  تک = اسم بن فعل« + و»اسم + 
 و تابو رُست، آب  و زاد، بوم دم، بومو 

 1«و فرزندیمادری »و خفتن، و فروختن، خاستن خريدن  = اسم همان اسم مشتق + و +
اسم ساده + و+ اسم 

 و روش، روز و روزگار داد و دهش، راهناز و نوازش،  = اسم مشتق

 = اسم اسم ساده + و+ اسم ساده

 مو بر، بر و بوم، بوو برگ، برگ و بار، شاخ  ساز و نوا، برگ
و خون، خون و جارو، خاک  و چاه، آبو هوا، راه  و بر، آب

 و و امید، امید و بیم، تار و پود، پود و تار، آبو خساک، بیم  
و بو، بو و رنگ، شسسسور و شسسسر،  رنسگ، رنگ و تساب، آب  

ومیش، خواب و وشسسلوار، گرگوطاق، سسسروکار، کتجفت
و پناه، گرد و خاک، گرد و غبار،  و ترنج، پشتخیال، دست 

چ و مهره، و پیام، پیو پیغام، پیک و بند، قید و بند، پیک قفل 
و انتقال، زوج و فرد،  و نشر، نقلو آب، چاپ  و گل، گِل آب

و سو، بال  و در، دور و بر، سمترعد و برق، در و ديوار، بام 
 وو جواب، آب و پر، پر و پای، سسسس ال و پر، پر و بال، پای 

و نگار، نگار و نقش، تیر و کمان، آتش، شسسیر و شکر، نقش 
و و ماه، ره و حديث، حور و پری، سسسال  و کار، حرف کس

و راست،  و رو، دروغو ره، دسست   راه، روی ورسسم، روی  
 و گام تک

 

                                                            
 6836رهبر، برگرفته از دستور خطيب -6
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 . 1جدول ادامه 
 نمونه = مقوله واژه + و+ واژه

پايۀ گذشته بعید/ نقلی + 
 و+ همان ساخت

 نبوده و نرسیده، بوده و آورده، رسیده و بسته، بُرده و شکسته = اسم/ صفت

صفت مطلق + و + صفت 
 مطلق

 = صفت
 و رکور، ک و کر، کر و تار، کور و تر، تنگ و تازه، تازه و تر

 نرم، درشت و روشن ، نازک و ممتنع، تاريک و الل، سهل
 دراز و بسته، دور و رام، باز و آرام نرم، و

 بیشتر و کم، کمتر و بیش، بیش و کم = اسم صفت تفضیلی +و+ همان
 خاکی و آبی = اسم +همان« و»صفت نسبی+ 

 = اسم/ صفت/ قید قید« + و»قید + 

بیگه،  و بیگاه، گه و فردا، گاهپس و فردا، فردا و امروز
رو،  و پس، پشت و پیش، پیش و نابهنگام، پس و بهنگام

 نشیب، نشیب و و راست، فراز تند، چپ و دورو دور، تند
 و خرم، زار و خیزان )قید/ صفت(، خوش و فراز، افتان و

 و و زار، خواب ناخشنود، زار و و پر، خشنود گريان، خالی
 ناکامو  تنها، کام و تنها، يکه و تنها، تک و بیدار، تار

 = اسم/ ضمیر ضمیر« + و»ضمیر + 
 و ما، ما و من، من و چون، تو و چند و چگونه، چه و چند

 چند و چرا، چند و چون، چون و من، چند
اسم « + و»اسم خاص + 
 خاص

 = اسم
وافراسیاب،  دمنه، )جنگ( رستم و کلیله )داستان(
 عذرا و ، وامق«مهر و وفا حکايت(»)

 هیاهو)ی فاکنر(وخشم = اسم خاص اسم عام+ و + اسم عام

 عدد + و + عدد:
 صفت شمارشی -1

 عدد کنايی -2
 = صفت/ اسم

يکم،  و يک، هزار و دو، هزار و دو )ملت(، ده و هفتاد -1
 شش )ماه(. و پنج

پنج و شش و هفت و »و « ده و پنج»، «شش و پنج» -2
 «.چهار

اسم حرف الفبا + و+ 
 همان

 قاف )از عشق( و شین و نون )از تجزيۀ کُن(، عین و کاف = اسم

صوت + و + تکرار کامل/ 
 آوا(ناقصِ صوت )نام

 = اسم

 و جار، قار و و ووی، جیغ های، وای و هوی، هوی و های
وق، ت و فوخ، تق و پچ، فخ و پچکو،  و پک، کو و قار، پک
 و گمب، تیک و خست، گمب و چک، خست و چک

 قیل و قال، قال و مقال، قیل و تیک، قال و تاک، تاک
 اتباع:

دار دو پايه معنی -1
است اما يکی در معنی 
 وکاربرد اصلی نیست.

يکی از دو پايه  -2
 مستعمل نیست.

هردو پايه نامستعمل  -3
 رسند.نظر میبه

 اسم =

 و مال، حال و مار، تال و بار، تار و رفتار، کار و راه -1
سامان،  و کله، سر و و پیمان، سر برق، پر و روز، زرق

 کبود و سر، کور و سامان
مَشت،  و مان، گشت و مان، میهن و مان، خانه و خان -2

، سیب و لوک، آسیب و پخت، لنگ و پخت، تخت و رخت
 و و وال، قر کوج، هول و مرد، کج و ژنگ، خرد و آژنگ

 خش. و کور، خاک و لب، سوت و قاطی، لفج
 پار. و مرت، لت و و واج، ترت هاج -3



 91 |مرادی و همکاران 

 

  پایههای همعطف از گروهه. تشخیص واژ0
شناسي موضوع پژوهش حاضر مرتبط اي که با اصطالودر آغاز این بخش از اشاره به مسأله

ب( بر این نکته تأکيد دارند 6869نيست. برخي از دستور پژوهان )طباطبایي، بوده، گزیري 
 ساز است و با این توصيب خواهانمرکب فرآیندشناسي جدید، یک در زبان« ترکيب»که 

« ب وصفيترکيب اضافي و ترکي»به جاي دو اصطالو « اضافة اسمي و اضافة توصيفي»کاربرد 
 برآنند که ترکيب اضافي قائلند و کيب، ترکيب وصفي واي دیگر به دو نوع ترهستند. پاره

واحد  صورت گرفته است؛ مرکب یک« اختالط معنایي»در زبان فارسي بين ترکيب و مرکب 
اما در ترکيب، استاالل نحوي و معنایي وجود  ،واژگاني است و استاالل نحوي و معنایي دارد

هاي نحوي مستال در نظر گرفت شتوان دو یا چند واژه با ناندارد و اجزاي آن را مي
« فيترکيب عط»شناسان جدید لفظ کنند که چرا زبان(. گروه اول مشخص نمي6868)وفایي،

که ممکن است در سنت دستور زبان فارسي به قياسي ناروا از دو اصطالو روا و جاافتادۀ -را 
و با این کار  دبرنکار ميبه جاي مرکب عطفي به -ترکيب وصفي و اضافي ساخته شده باشد

دارند که ترکيب را در برابر گروه نحوي قرار دهند. در تمایز صرفي و دقيق مرکب روا مي
از ترکيب در مباحث گروه دوم نيز روشن نيست که در تاابل با مرکب عطفي، رابطة نحوي 

 خوانند یا خير. و ناشيِ ميان دو همپایة غير مرکب را ترکيب مي
باره این است که آنچه را این گروه با عنوان رابطة اتحاد نحوي نکتة مسلم در این  البته

نوان با آنچه در دستور وابستگي با ع کنندهاي وصفي و اضافي مطرو ميميان اجزاي ترکيب
 روي شود، یکسان است. به هرها مطرو ميرابطة همپایگي و هسته و وابسته بودنِ انواع همپایه

 شود که شناختهاي نحوي کلمة مرکب ساخته ميوهاز گروه همپایگي هم مثل دیگر گر
 هاي حوزۀ مطالعات زباني است.یکي از ضرورتها آن مرز ميان

شتر هاي این مرز بيبا گروه نحوي مرز آنچنان تاریکي نيست. ناروشني مرکبمرز ميان 
 هاي نحوي دارند و گاههاي مرکبي است که شباهت بيشتري به ساختمربوط به کلمه

(. یکي از انواع 6868اند )شااقي، ها را نيز در خود نگاه داشتههاي دستوري آن ساختنشانه
« نداهاي نحويترین نوع واژۀ مرکب به گروهدر حايات نزدیک»این کلمات مرکب که 

آواي مرکب بسيار (. این ویژگي در مرکب اتباعي و نام6832مرکب عطفي است )طباطبایي، 
در بسياري از مصادیق با مرکب عطفي ها آن سازيواژه فرآیندشود؛ زیرا کمتر دیده مي

راه است. از خود هم« متبوع»نيز در بيشتر موارد، پيوسته با ها آن «تابع»متفاوت است. عنصر 
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تشخيص واحد واژگاني مرکب عطفي از گروه نحوي همپایه دشوارتر از دوگونة  ،این رو
 شود. گر ميعطب جلوهدیگر واژه

از معيارهاي صرفي، معنایي،  عطفي از گروه نحوي براي تشخيص مرکبمتخصصان 
 ي جمع به پایة اول کلمة مرکب«ها»برند. مثالً اینکه وند تصریفي آوایي و نحوي بهره مي

اده اي بودن مرکب عطفي است، استفتکيهشود. یا از مالک آوایي که تکعطفي افزوده نمي
اند دتشخيص مرکب عطفي از گروه همپایه کافي نمي کنند. طباطبایي مالک آوایي را درمي

اند: دهایي، دارا بودن یکي از این دو شرط را ضروري ميو براي صرفي دانستن چنين سازه
از نظر معني یا کاربرد با معني و کاربردشان به ها آن دست کم یکي از اجزاي سازندۀ -6»

در مجموع، معنایي را برسانند که سرجمع  دو واژه -2و  صورت مستال تفاوت داشته باشد
 الب(.6869طباطبایي، « )نباشدها آن معاني

هاي اساسي مرکب؛ یعني هایي از این دست در واقع نوعي بازنمایيِ ویژگيارائة مالک
( هم بدان 6866استاالل نحوي، تلفيق و وحدت آوایي، و اتفا ق معنایي است که وفایي )

ها توجه به استاالل نحوي در تشخيص مرکب از گروه این ویژگياشاره کرده است. از ميان 
که « لوارکت و ش»توان به کلمة مرکب عطفي و متوازنِ اهميت بيشتري دارد. براي نمونه مي

بودنش تردیدي نيست و آواي آن هم متناسب با مرکب است اشاره کرد که در « صرفي»در 
 مدهآ« جمع»د و فعل جمله به تبعيت از آن جملة زیر رفتار نحويِ یک واژۀ مستال را ندار

 است:

 «اندزده اتو را خودشااان وشاالوارمکت»
 

  
 

 (6869)بهمني، 

ي تمامهاي مرکب را بههاي مرکب، هميشه همة نشانهعطب هم مثل بسياري از کلمهواژه
سامد باشند، بکه از تلفيق آوایي کمتري برخوردار  هایيواژهصورت ،همراه ندارد؛ از این روبه

 خرید» و« فروخت خرید و»نسبت به « فروختن و خریدن»کمتري در متون دارند؛ براي نمونه 
ه است؛ جانبیابي و توجه همهنيازمند قرینه ها نيزنشود. تشخيص آکمتر دیده مي« فرو  و

در مرکب  ايتواند قرینهمي« بيمار»هاي شبانة در توصيب ناآرامي« خيز و خفت»مثالً کاربرد 
 باشد:« خفتن و خاستن»بودنِ 
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 وخااياازخاافاات و نااالااياادن و فااریاااد ز»
 

 گااریااز  راه خاالااق ([ بااياامااار ])او از گاارفااتاانااد   
 

 (6839)سعدي، 

 مسااتي شااب خواب که پرس من دیدۀ از
 

 نااباااشااااد بااياامااار  وخاافااتاان خاااسااااتاان چااون 
 

 )همان(

و  فعلي»پایة هاي همعطب به گروهدرجة دشواريِ تشخيص و نوسانِ شباهت واژه 
اي ه( نيز قابل توجه است. دشواري این تشخيص بيشتر در گروه6868زاده، )طبيب« فعليغير

زاده )همان( این دشواري را بيشتر نمایان شود. شاهد مثال طبيبهمپایة غيرفعلي دیده مي
ي همپایه را گروه صفت« سفيد و سرخ»وي «. هاي سرخ و سفيد کودکم را بوسيدملپ» کند:مي

ن مثال، اند. دربارۀ ایتري ایجاد کردهکرده که در ا ر همپایگي، گروه صفتي بزرگقلمداد 
ند اتوان گفت که اوالً این دو واژه همچون یک کلمة ساده )بسيط( داراي وحدت آوایيمي

با هم  بلکه هر دو ،یک از این دو واژه یک صفت نيستند و درنگي در ميانه ندارند.  انياً هر
خش بوحدت -به گفتة خود ایشان- در ميان این دو« و»د. حرف ربط انیک صفت ساخته
مپایه در بودن بند دوم ه ساز است.  الثاً قاعدۀ نحوي تهيبلکه مرکب ،گروه صفتي نيست

هاي سفيد هاي سرخ و لپشود: لپاي ساخته ميمعني است؛ زیرا چنين جملهاینجا بي
لمة مرکب با یک ک ، بلکهاینجا دو کلمه نيست «سفيد و سرخ» ،کودکم را بوسيدم! بنابراین

 عطب است.معني متفاوت از اجزاء است؛ یک واژه
 بازشناسي مرکب عطفي از گروه فعلي همپایه و جمالت همپایه چندان دشوار نيست. 

دار بودن هر یک از دو واژۀ گروه فعلي است که درنگِ در تکيهها آن آشکارترین تفاوت
در نمونة زیر یکي از مواردي است « گفت و شنيد»کند. ميانشان ایجاد ميمحسوسي را در 

 آساني قابل دریافت است:که گروه نحوي بودن آن به

 رسااايااد  ایشااااان نزد چون بينااداخاات
 

 شااااناايااد و گاافاات و بااپاارساااايااد  فااراوان 
 

 (6868)فردوسي، 

دل دهلوي بيتوان هميشه توقع آساني داشت؛ مثالً البته در رویارویي با متون ادبي نمي
 را چنين آورده است: ایم[نام کرده، و کري را شنيدن جملة ]خموشي را گفتن
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 عدم  تهمت خجلت کساااي برد کجا آه
 

 ایمکرده شاانيد و گفت کري و خموشااي ناام  
 

 (6836کدکني، )شفيعي

هاي همسان عطباز موارد جالب توجه دیگر در مواجهه با متون ادبي، تشخيص واژه
 بخش تحليل شواهد، مورد بررسي قرار گرفته است.است که در 

 عطفهای جدول واژه. تحلیل شواهد متني نمونه5
در این بخش تنها اندکي از شواهدي که در پيکرۀ متني پژوهش یافت شد، آمده است. 

اشند. توانند شایان توجه بشواهدي که عالوه بر مباحث زباني و دستوري، از دید هنري نيز مي
اي اژهوهایي است که در متون ادبي با صورتعطبزین این بخش در پيوند با واژهشواهد آغا

ها گاه در یک مصراع هم دیده اند. این همسانپایهیکسان، گاه مرکب و گاه گروه نحوي هم
ر زی« »پشت و رو»، «آب و گِل»اند. چون جناس و ایهام مستعد صنایعي ،شوند؛ از این رومي

و مواردي از این دست با چنين کارکردهایي « سياه و سفيد»، «گِل و آب»، «زبرزیر و »، «و باال
ه مرکب هایي کشتر نيست. زیر صورتيچند شاهد متني ب بيان اما اینجا مجال ،یافت شدند

 ، خط کشيده شده است:تشخيص داده شده

 دارد ن بوت اي گل گل رنگ و بویوگبا رن
 

  

 (6837)شهریار، 

  هااوا گاام  ماايااش گاارگ و گلااه در 
 

  

 (6867پور، )امين

  زدم وآتاااشآبدلااام را باااه هااار 
 

  

 )همان(

  کااه اباادال در آب و آتااش رونااد   
 

  

 (6839)سعدي، 
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  جنوترتهاي دسنجابتي که در آن لحظه
 

 حریر عصاااماات پيراهنش دریااده نشاااد  
 

 (6876)سليماني، 

  دسااااات و تاارنااج را و طاامااع را    
 

 در چاااتاااري شااااابااااناااه باااریااادیااام  
 

 (6868کدکني، )شفيعي

عطب واژه« مصطلحِ»هاي جا شدۀ صورتهاي بسياري مانند چند شاهد زیر، جابهنمونه 
 اند:کمتري یافته به نسبتاما کاربرد  ،اندهستند که در این حالت نيز مرکب

  سااااامااان و ساااري نااداشاااات کااار   
 

    
 

 (6838 ،ي)نظام

 آن هاي و هویم از تو، وین هوي و هایم از توست 
 

    
 

 (6869 ،منزوي)
 تيک و تاک -تاک و تيک 

 او ...
 ایستاده تابناک ...

 

    
 

 (6835 ،اخوان)

 عطب هستند:هاي زیر بيشتر در حکم شاهد مثال جدول واژهنمونه

 خاااک از زاد و بااود دشااااماان باارآرَد 
 

    
 

 (6876 ،منشي)

 کشااات  و گاو بي جمله وي هايزمين
 

2.  8.    
 

 (6838 ،نظامي)

تااضااا  گام و تک اساات جوع آتش کز  
 

    
 

 (6879 ،مولوي)



 0010تابستان |  96شماره  | 62سال | متن پژوهی ادبی  | 016

 

 نيست  تو فرداي و امروز مهلت را ما عمر
 

5.  9.    
 

 (6837 ،شهریار)

 تاااو  فاااردايپاااا و فاااردا وعااادۀ
 

1.  7.    
 

 (6871 ،مولوي)

 نشااد  نبوده و بوده از خواسااتم هرچه که
 

3.  6.    
 

 (6869 ،منزوي)

 آسااود  روند و آیند از راه: راوي گفت
 

68.  66.    
 

 (6832 ،اخوان)

( 6893عطب شایان توجه است. صادقي )واژه« فعليِ»هاي زیر، ساخت و صورت نمونهدر 
 رسيده» و «مریز و دارکج»، «نباید و باید»دانسته است. « جمله»هایي را برآمده از چنين صورت

عاصر ها در شعر ماند. بسامد این صورتهم مانند دو نمونة زیر کاربرد مرکب داشته« نرسيده و
 متون نظم گرشته بسيار بيشتر است:نسبت به 

 ورده داردوآدهزندگي ا تاویم اوقات مکرر ا روزها را بر
 (6869)منزوي، 

 ها در تردیدها پنجرهایي مانده است کوچهونييدر بيای
 (6876)سلماني، 

 از ميانة مفهوم تاابلي هردو جزء یا از مفهومِ متاابل هر ها در شواهد زیرعطبمعنيِ واژه
 مرکز است:مرکزي، برونها در عين درونشود و معني آنحاصل ميدو 

 رم کردونتخواجه زماني با حصيري عتابي درش
 (6838)بيهاي، 

 شنم منوروگلزار و گلخنم من، تاریک
 (6869)منزوي، 
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 داروبيبخوا
 چرخيدمبا کابوسي از جنا هریان و تب مي

 )همان(
 متنعموملمن از تبار غزلهاي سه

 (6869 )بهمني،

در نمونة زیر درخور توجه « نام و دیدار»در کنارِ ساخت نحويِ « ورفتارراه»عطبِ واژه
 کار رفته و از گونة مرکب اتباعيدر معنایي غير از معني اصلي خود به« راه»واژۀ است؛ پایه

 است:

 ار ورفتهفيلسوف امّي ما را
 نام و دیدار 

 آمد به گفتار ظاهراً گویا نمي
 (6838 )اخوان،

 «:کم و بيش»در مفهوم « کمتر و بيشتر»هاي تفضيلي کاربرد صفت

  کااه باودساااات ازیان کاامتر و بيشاااتر   
 

 بااه زن پااادشاااااا را نااکاااهااد هااناار      
 

 (6868 ،فردوسي)

 کار رفته است:هم به« دار و ندار»در مفهوم « کم و بيش»البته  

 کم و بيشِ من پاک در دست توست
 )همان(

 است:« ضمير»هاي آن از که پایه عطبدو نمونه از واژه
 هاي ما شدن نيستبا هر تو و من مایه

 (6869)منزوي، 
 آه که عمري دلم زین من و ما سوخته

 )همان(
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فته کار ربه« پنج حا و شش جهت»کنایيِ  در نمونة زیر مرکب و در معنيِ« وششپنج»
 است:

 وشش گه طالب جانهاي خو گه طالب این پنج
 (6879)مولوي، 

 مرکب است وآشکارا استاالل نحوي دارد:دیدِ مفهوم،  از« عررا و وامق»در نمونة زیر 

 عررا و نعمت هر وامقاي جان و ولي
 )همان(

ة سازيِ این گونعطب در شاهد زیر از اصواتِ مرکب است و متناسب با فرآیند واژهواژه
« کو» واژۀکاربرد به پرسشمرکب، مفهوم تکرار و استمرار در آن هویداست. مولوي در این 

 نيز نظر داشته است: 

 گو به جان چون فاختهکووکو مي
 (6871)مولوي، 

 گیرینتیجهبحث و 

یند ۀگرایشي ویژه به فر ،سازي با نيازهاي اهل زبانو در همگام نظام زبان فارسي در گرر زمان
پژوهي را شناسي و مرکبترکيب داشته است. درک این ویژگي حساسيت و ارز  ترکيب

یکرد که البته بيشتر با رو شناسان در این زمينهزبان دو چندان کرده و مطالعات چند دهة اخيرِ
 نمایانگر اهميت این ویژگي است. همزماني و متمایل به زبان فارسي معيار بوده،

آیي و ماولگي، باهمهاي قابل توجهِ همبا ویژگي «و»گروه همپایگي حرف عطب  
ة پریريِ آوایيِ نشانها و همچنين اختياري بودن و انعطافي و معنایي سازههاي آوایتناسب
وع یابي به دستگاه صرف زبان است. تنشدگي و راههاي مستعدّ واژه، یکي از ساخت«و»زبانيِ 

م ههایي که در این گروه نحوي بهبا تنوع ماوله شدههاي صرفيساختار واژگاني این سازه
 ، مرتبط است. همچنين تشخيصشوندمينيز شامل  اي راييرات ماولهخورند و تغپيوند مي
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در دو دستگاه ها آن ۀواژها از گروه نحوي، متأ ر از تغييرات نامحسوسِ صورتاین سازه
  هایي همراه است.صرف و نحو زبان، با دشوراي

 گونة مجزاي مرکبص واژگانيِ واحدهاي عطفي، سهحاضر با اولویت تشخ پژوهشدر  
خوانده شد و ساختمان، ساختار « عطبواژه»آواي مرکب، عطفي، مرکب اتباعي و نام

هاي نحوي همپایه در چندین متن ادبي مورد از گروهها آن هاي تشخيصواژگاني و شيوه
 عطب در متن خالقة ادبيۀ هاي تحايق بيانگر این است که واژبررسي قرار گرفت. داده

وي ناپریري مرکب پيرتمامي از قاعدۀ عام انجماد و بازگشتبهداراي تنوع ساختاري است و 
اتحاد  با ویژگي« کيبتر»کند و در بازشناسي آن از گروه نحوي، رعایت مرز اصطالحي نمي

ن ها ضروري است. ایبا ویژگي استاالل نحوي و معنایي توأمان پایه« مرکب»و  نحويِ اجزاء
 بستگي و با توجه به تفاوت روابط ميان اجزايتحايق همچنين با توجه به اصول دستور وا

در توصيب « ترکيب عطفي»از کاربرد لفظ  عطب و اعضاي گروه نحوي همپایهواژه
 کند. هاي مرکب عطفي پشتيباني نميکلمه
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 بزرگ اسالمي.
ها نآ بنديترکيبات عطفي و مالک تاسيم(. 6863راحله کالنتري درونکال. )محمودي بختياري، بهروز و 

 .87-8، 69، نامة دستور، ویژهنامة فرهنگستان .فارسيدر زبان 
 : سمت.. تهران6. چ ساختي دستور زبان فارسي واژگان و پيوندهاي(. 6861الدیني، مهدي. )مشکوه

 : نگاه.. تهران5. چ مجموعه اشعار(. 6869منزوي، حسين. )
 : اميرکبير.. تهران66. چ مينوي . تصحيح مجتبيودمنهترجمة کليله (.6876نصراهلل. ) منشي،
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 : قانوس.. تهرانبر اساس نسخه رینولد نيکلسون .مثنوي معنوي(. 6871موالنا، جالل الدین. )
 . تهران: نگاه.6 چالزمان فروزانفر. بدیعتصحيح . دیوان شما(. 6879. )_______________

: . تهران9 چ حميدیان.. ویراستاري سعيد وحيد دستگردي تصحيح حسن .اقبالنامه(. 6838نظامي، الياس. )
 قطره.
 5 چ. حميدیان. ویراستاري سعيد وحيد دستگردي . تصحيح حسنليلي و مجنون (.6838. )__________
 : قطره.تهران

 : نشر نو.. تهرانزبان فارسيدستور تاریخي (. 6819ناتل خانلري، پرویز. )
 : سخن.. تهران6. چ )فارسي ا عربي( دستور تطبياي(. 6866وفایي، عباسعلي. )

 : سخن. . تهران6. چ دستور توصيفي بر اساس واحدهاي زبان (.6862. )____________
 تهران: سخن.. 6 چ .دستور کاربردي متن ادبي(. 6868. )____________
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