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صفت فاعلي مرکّب مر ّخم

SI

عالءالدين طباطبايي

ّب بسياري وجود دارد که دستوريان سنّ تي آنها را صـفت
در زبان فارسي ٬واژههاي مرک ِ
فاعلي مرکّب مرخّ ـم مـينامند٬
مـانند مـيهنپرست ٬خـودبين ٬خـداشـناس .چـنانکه مـيبينيم٬
ِ

of

ساختمان ظاهري اين واژهها چنين است:

æ
 íاسم
 + åستاـک حال
¯
 îضمير مشترک ¦

ive

نخستين پرسشي که درباره اين صفتها مطرح ميشود اين است که آيـا جـز ِء دوم

آنهاـــ مثًال بين در خودبينـــ ستاـک حال است يا صفت فاعلي مرخّ م؟ چنانکه ميدانيم ٬در
دستورهاي س ّن تي ٬اين جزء را صفت مرخّ م به شمار ميآورند:

ch

فاعلي مختوم به نده پسوند نده را حذف کنيم و آن را به جاي صفت
ممکن است از آخر صفت
ِ

فاعلي مرخّ م يا مخفّف گوييم و در اين حال قبل از
صفت
به کار بريم ...در اين صورت ٬آن را
ِ
ِ

بُ ِن مضارع کلمهاي ميآوريم که با آنـبُ ِن مضارع تشکيل يک صفت واحد بدهد.

Ar

ـکه اصل آن سخنگوينده بوده

است١.

مانند سخنگو

به گمان اين نگارنده ٬داليلي وجود دارد که نشان ميدهد نظر دستوريان سنّ تي قرين
معنائي صـفتهاي
صح ت است .براي دفاع از اين ا ّد عا ٬الزم است با ساختار نحوي و
ّ
ِ
مرکّب فارسي آشنا شويم.
١ـ(ــمحمدجواد شريعت ٬دستور زبان فارسي  ٬انتشارات دانشگاه اصفهان ٬اصفهان  ٬١٣٤٩ص.٢٦٧
٦٢
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٦٣

معنائي صفتهاي مرکّب
ساختار نحوي و
ِ

در زبان فارسي شمار بسيار زيادي صفت مرکّب وجود دارد .مراد ما از صـفت مـرکّب
صفتي است که از ترکيب دست کم دو واژه ساخته شده باشد ٬مانند خوشاخالق ٬بدسيرت٬

سادهدل ٬سـياسيــاقـتصادي ٬شـماليــجـنوبي ٬خـودسر ٬دلرحـم .صـفتهاي مـرکّب را ٬از نـظر
رابطهاي که ميان اجزاي آنها وجود دارد ٬به سه گروه تقسيم ميکنيم :هستهدار ٬بيهسته٬
متوازن.

D

صفت مرکّب هستهدار

صفت مرکّب هستهدار دو ويژگي مهم دارد .نخست اين که از دو جزء ساخته شده است

SI

ـکه يکي از آنها صفت است و ديگري اسم ٬مانند خوشمزه ٬بدسرشت ٬کمآب ٬پُرزور و مانند
نحوي ّ
کل ترکيب
اينها .صفت را هسته نحوي اين ترکيبها به شمار ميآوريم ٬زيرا مقوله
ِ

of

ـبودن ترکيبي مانند خوشخُ لق از خوش گرفته
از آن گرفته شده است .به بيان ديگر ٬صفت ِ
شده است .اين پديده را زبانشناسان به تراوش تعبير ميکنند و منظورشان اين است که
يکي از اجزاي ترکيب مقوله خود را به درون ّ
کل ترکيب ميتراود و آن را با خود هممقوله
ميسازد.

٢

ive

ويژگي ترکيب هستهدار اين است که معناي ّ
کل آن در شمول يکي از واژههاي
دومين
ِ
سازندهاش قرار دارد .براي مثال واژههاي زير را در نظر ميگيريم:
خوشاندام

خوشساخت

خوشترکيب

خوشدوخت

خوشسيرت

خوشطعم

خوشفکر

ch

خوشاخالق

خوشآواز

خوشصدا

خوشرو
خوشهيکل

Ar

معنائي خوش قرار دارند؛ به اين
چنانکه ميبينيم همه واژههاي مرکّب باال در شمول
ِ
معني که خوش صفتي ک ّل ي است که معنايش بهوسيله اسمي که بعد از آن قرار مـيگيرد
محدود ميشود .اين صفت کلّ ي هسته معنايي نام دارد و اسمي که معناي هسته را محدود
ميکند وابسته ناميده ميشود .بنابراين ٬در صفتهاي مرکّب بـاال خـوش هسـته است و
اسمهايي مانند اخالق و اندام و دوخت و آواز وابستهاند.

تـصور شـود کـه
در اينجا الزم است به يک ايراد مقدّ ر پـاسخ گـوييم .مـمکن است
ّ
2) Ã Andrew Spencer, Morphological Theory, Blackwell, Oxford 1991, p.186.
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هسته
ـدانستن خوش در ترکيبي مانند خوشاخالق امري دلبخواهي است .به بيان ديگـر٬
ِ

ممکن است کسي بگويد همانقدر که خوش را ميتوانيم هسته به شمار آوريم اخالق را
ت ـنظر متوجه ميشويم که چنين نيست .خوشاخالق صفت
هم ميتوانيم؛ ّاما با اندکي د ّق ِ
است و تنها ميتواند زير مقوله يک صفت باشد ٬نه يک اسم.

خالصه بحثي که در باال آورديم اين است که صفتهاي هستهدار دو ويـژگي مـهم
کل ترکيب تحميل ميکند؛
دارند (١ :در آنها جزئي وجود دارد که مقوله
ِ
نحوي خود را بر ّ ِ

مثًال در سادهـدل صفت ساده مقوله خود را به درون ّ
کل ترکيب سادهـدل تراويده و آن را با

D

خود هممقوله ساخته است؛  (٢در صفتهاي مرکّب هستهدار جـزئي وجـود دارد کـه
معنايش بهوسيله جزء ديگر محدود ميشود .براي مثال در واژه سادهـدل معني صفت ساده

SI

بهـوسيله دل محدود شده است.

نکته بسيار مهمي که از اين بحث حاصل ميشود اين است که در صفتهاي مرکّب
هستهدار هسته نحوي و معنايي يکي است.

of

صفت مرکّب متوازن

ive

اين نوع صفت مرکّب از دو صفت ساخته ميشود که هرـدو همتراز با هم در کنار يکديگر
قرار گرفتهاند و معني ّ
مـعاني صـفتهاي سـازنده آن است ٬مـانند
کل ترکيب سرـجمع
ِ

سياسيــاقتصادي ٬زمينيــدريايي  .مقوله نحوي اين صـفت از هـر دو واژه سـازنده آن مـنشأ
ميگيرد و معني ّ
کل ترکيب هم در ذيل هيچيک از واژههاي سازندهاش قرار ندارد .اـگر اين

ch

صــفتها را گســترش دهــيم و مــثًال ســه صــفت را در کــنار هـم بگـذاريـم )مـانند
سياسيــاجتماعيــفرهنگي ( باز هم روابط ميان واژههاي سازنده آن همان است که در بـاال
آورديم.

Ar

صفت مرکّب بيهسته

مانند
برخي صفتهاي مرکّب از ترکيب دو اسم يا يک ضمير و يک اسم ساخته شدهاند٬
ِ
دلرحم ٬گلاندام ٬خودمحور ٬خودسر ٬خودرأي .اين صفتها فاقد هسته نـحوي هسـتند ٬زيـرا
هيچکدام از اجزاي سازندهشان ّ
کل تـرکيب را بـا خـود هـممقوله نسـاخته است .چـنين
صفتهايي هسته معنايي نيز ندارند ٬يـعني مـعناي ّ
کـل تـرکيب در شـمول هـيچيک از
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٦٥

واژههاي سازنده نيست .زيرا ّ
کل ترکيب صفت است و هرـدو واژه سازنده آن اسم هستند
و بديهي است که صفت نميتواند ٬از نظر معنايي ٬زير مقوله يکي از اسمها قرار گيرد.
بخش اعظم صفتهاي مرکّب فارسي هستهدارند و صفتهاي متوازن و بيهسته ٬در
قياس با آنها ٬شمارشان اندک است.
پس از اين بحث نسبتًا طوالني درباره صفتهاي مرکّب ٬بـه مـوضوع اصـلي مـقاله
بازميگرديم و اين سؤال را مطرح ميسازيم که صفتهاي فاعلي مرکّب مرخّ م چه نوع

D

صفتي هستند :هستهدار يا بيهسته يا متوازن؟
براي آغاز بحث ٬صفتهاي زير را در نظر ميگيريم:
آرامشبخش

ميهنپرست

دلخراش

SI

مردمفريب

وحشتانگيز

انسانگريز

خداـترس

ترسآور

اين صفتها از نظر معني هستهدارند ٬زيرا در آنها جزئي وجـود دارد کـه مـعنايش

of

بهوسيله جزء ديگر محدود ميشود .براي مثال ٬صفت ميهنپرست را در نظر ميگيريم.
ميهنپرست به معني »پرستنده ميهن« است و بديهي است که پرست هسته و ميهن وابسته
آن است .زيرا پرست )ـ= پرستنده( مفهومي ک ّل ي است و بسته به اين که قبل از آن چه واژهاي

ive

خاص ي محدود ميشود؛ چنانکه در مثالهاي زير ميبينيم:
قرار گيرد معنايش به نحو ّ
ميهنپرست

پولپرست

ِميپرست

وطنپرست

شکمپرست

بتپرست

ch

پيش از اين ٬نشان داديم که در صفتهاي مرکّب هستهدار ٬هسته معنايي و نـحوي
معنائي صفتهاي فاعلي مرکّب مرخّ م ٬دريافتيم جزء دوم
يکي است .حال که ٬با تحليل
ِ
آنها هسته معنايي است ٬به اين نتيجه ميرسيم که هسته نحوي آنها نيز همين جزء دوم

Ar

است .به بيان ديگر ٬در واژهاي مانند دلخراش  ٬خراش )ـ= خراشنده( هسته نحوي و معنايي
نحوي اين ترکيبها جزء دوم
است .دليل ديگري نيز وجود دارد که نشان ميدهد هسته
ِ

نـحوي خـود را از يکـي از اجـزاي
آنــهاست .ايـن تـرکيبها صـفتانـد و بـايد مـقوله
ِ

سازندهشان گرفته باشند .با توجه به اين که جزء ّاول همه اين ترکيبها اسم است ٬بديهي

است که مقوله آنها از جزء ّاو ل گرفته نشده است؛ بنابراين ٬بايد جزء دوم مقوله خود را به

درون ترکيب تراويده باشد .اـگر جزء دوم را ستاـک حال به شمار آوريم چـنين امکـاني
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وجود ندارد ٬حال آن که اـگر جزء دوم را صفت مرخّ م به شمار آوريم مسئله حل ميشود؛
بودن خود را از خراش )ـ= خراشنده(
زيرا ميتوانيم بگوييم که واژهاي مانند دلخراش صفت ِ

ـگرفته است.

ما ا ّد عا نميکنيم که اين صفتهاي مرکّب زماني پسوند ــنده داشتهاند و بعد مرخّ ـم
شدهاند .ا ّد عاي ما اين است که شواهد معنايي و نحوي نشان ميدهد که پسوند ــنده در
آنها مستتر است .بنابراين ٬به نظر ميرسد که تشخيص دسـتوريان سـنّ تي درست بـوده
است و ساختار صفتهاي فاعلي مرکّب مرخّ م چنين است:

D

SI

æ
 íاسم
 + åصفت فاعلي مرخّ م
¯
 îضمير مشترک ¦

توضيح آن که صفتهاي فاعلي مرکّب مرخّ م از ترکيب قيد يا صفت با صفت مرخّ م
نيز ساخته ميشوند ٬مانند مشکلپسند ٬رکگو ٬ارزانفروش ٬زودرنج ؛ درباره اين ترکيبها بعدًا

of

بحث خواهيم کرد .در اينجا فقط به ذـکر ايـن نکـته بسـنده مـيکنيم کـه جـزء ّاول ايـن

مقي دکننده
ترکيبهاـــ خواه قيد باشد خواه صفتـــ در هر حال ٬نقش قيد را ايفا ميکند و ّ

مقي دکننده صفت مرخّ م رنـج )ـ=ـرنـجنده(
صفت مرخّ م است .براي مثال ٬در زودرنج  ٬زود ّ

معنائي صفتهاي فاعلي مرکّب ّ
مرخ م
ساختار
ِ

ch

ive

است؛ بنابراين ٬صفت مرخّ م رنج هسته ترکيب زودرنج به شمار ميآيد و زود وابسته آن
ِ
است.

پيش از اين گفتيم که ميان عناصر سازنده صفتهاي فاعلي مرکّب مرخّ م رابطه هسته و
وابسته برقرار است .اين رابطه ک ّل ي است و همه صفتهاي مـرکّب هسـتهدار را شـامل

Ar

معنائي صفتهاي فاعلي مرکّب مرخّ ـم ٬درمـييابيم کـه روابـط
ميشود .ولي با تحليل
ِ
ديگري نيز ميان اجزاي سازنده آنها وجود دارد.

اين صفتهاي مرکّ ب ٬از نـظر سـاختار ٬بـه دو گـروه اصـلي تـقسيم مـيشوند(١ :
ترکيبهايي که جزء ّاو لشان قيد است ٬مانند زودرنج ؛  (٢ترکيبهايي که جزء ّاو لشان اسم
است ٬مانند وطنپرست  .اينک به شرح اين دو الگو ميپردازيم:
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٦٧

نوع اول :قيد  +صفت فاعلي ّ
مرخم

مقي د ميکند .هرگاه جزء ّاول اين
چنانکه ميدانيم قيد عنصري است که صفت يا فعل را ّ
مانند
مقي دکننده صفت فاعلي مرخّ م خواهد بود.
ِ
ترکيبها قيد باشد ٬طبيعتًا ّ
زودـرنج

تندـرو

ديرـپز

ـکُندـرو

زودـرس

تندـنويس

ديرـجوش

ـکُندـفهم

مقي د ميکند .اما اـگر جزء
در واژهاي مانند زودرنج  ٬زود
ِ
صفت مرخّ ِم رنج )ـ= رنجنده( را ّ
ّاو ل اين ترکيبها صفت باشد ٬باز هم نقش قيد را ايفا ميکند و علت آن اين است که ٬در

D

فارسي ٬صفت را ميتوان به جاي قيد به کار برد .شمار اين ترکيبها بسيار زياد است و ما

در اينجا فقط چندـتايي را شاهد آوردهايم:

SI

خوشخرام

سختگير

سهلگير

خشکانديش

شيکپوش

ـگرانفروش

سادهنگر

خوشرقص

توضيح آن که ٬در برخي موارد ٬صفتي کـه جـزء آغـازين ايـن تـرکيبها را تشکـيل

of

ميدهد ٬از رهگذر تغيير مقوله ٬به اسم تبديل ميشود و از همين رو ديگر نقش قيد را
مانند
ايفا نميکند ٬بلکه مانند اسم عمل ميکند٬
ِ
نوطلب = طلبنده )چيزهاي( نو
ظاهربين = بيننده ظاهر

نوع دوم :اسم  +صفت فاعلي ّ
مرخم

ive

جوانگرا = گراينده به جوانان

ch

متم م صفت »يک اسم يا يک
متم م بگيرند.
چنانکه ميدانيم ٬برخي صفتها ميتوانند ّ
ّ ِ
ـگروه اسمي است که به کمک يکـي از حـروف اضـافه يـا کسـره اضـافه بـه آن وابسـته
متم م آوردهايم:
ميشود« . ٣در اينجا براي نمونه ٬شماري از صفات را همراه با يک ّ
صفت با مت ّمم اضافي
ِ
مشغول کار
ِ
نزديک خانه
ِ
مستعد ريزش
ِّ

آشنا با علم

صحت
قرين ّ
ِ

مواجه با خطر

Ar

صفت با مت ّمم حرف اضافهاي
ِ
محروم از خانواده
آميخته با رنگ

٣ـ(ــعلياشرف صادقي ٬دستور  ٬سال سوم فرهنگ و ادب ٬وزارت آموزش و پرورش ٬تهران  ٬١٣٥٧ص.١٦
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نامه فرهنگستان ٢/ ٦
صفت فاعلي مرکّب مرخّ م

مقاله

اـگر صفتهاي فاعلي مرکّب مرخّ م را تحليل معنايي کنيم درمييابيم که آنها نيز دو
متم م دارند .بـراي مـثال ٬تـرکيبهاي عـيبپوش و مـردمگريز را در نـظر مـيگيريم.
نوع ّ
صـفت پـوشنده
اضـافي
متم م
عيبپوش به معني »پوشنده عيب« است؛ بنابراين» ٬عيب«
ِ
ِ
ّ ِ
است .مردمگريز به معني »ـگريزنده از مردم« است و ٬در نتيجه ٬مردم
اي
متم م
ِ
حرف اضافه ِ
ّ ِ
صفت گريزنده است.
ِ
به اين ترتيب ٬ترکيبهاي نوع دوم را به دو گروه ميتوانيم تقسيم کنيم:

مانند
اضافي جزء صفتي است٬
متم م
الف( ترکيبهايي که جزء اسمي آنها
ِ
ِ
ّ ِ

D

دانشجو = جوينده دانش

دلخراش = خراشنده دل

SI

مالاندوز = اندوزنده مال

خودفريب = فريبنده خود

چنانکه ميبينيم در اين ترکيبها صفت مرخّ ـم از فـعل مـتعدّ ي ) جسـتن ٬خـراشـيدن٬

of

اندوختن ٬فريفتن ( مشتق شده است .اين الگو بسيار زاياست و مثالهايي که در زير آوردهايم
بخش کوچکي از واژههاي متداولي است که بر اساس آن ساخته شدهاند:
صلحطلب

آسيبپذير

جگرسوز

خداـجو

علمآموز

ننگآور

دانشپژوه

خيالباف

خونآشام

مردافکن

دلربا

حرفشنو

ive

مردمآزار

شهرآشوب

روانپريش

جانبخش

بر اساس همين الگو ٬شمار بسيار زيادي صفت ساخته شده است که مشترک ميان
ميتوانيم تقسيم کنيم:

ch

صفت و اسماند ٬اما کاربرد اسميشان غلبه دارد ٤.اين اسمها را به اسم ابزار و اسم حرفه
اسم ابزار  :آب پاش ٬ريشتراش ٬هواسـنج ٬مـخلوطـکـن ٬نـمابر ٬پـيامنما ٬نـاخنگير ٬پـلوپز٬

Ar

ـگوشتکوب ٬جهتنما.

اسم حرفه  :اقتصاددان ٬قاليباف ٬قالبساز ٬آهنفروش ٬روانشناس ٬پيراهـندوز ٬کـوهنورد٬
هواشناس ٬طالعبين ٬سيمکش ٬شيرينيپز ٬آهنگساز.

متم م
نکتهــ در شمار اندکي از اين ترکيبها صفت مرخّ م با اسمي ترکيب ميشود که ّ
٤ـ( ـ Äعالءالدين طباطبايي» ٬اسم و صفت در زبان فارسي« ٬نشر دانش  ٬سال نوزدهم ٬شماره اول ٬بهار ٬١٣٨١
شماره پياپي  ٬١٠٠ص٥٩ـ٦٢-ـ.
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مقاله

نامه فرهنگستان ٢/ ٦
صفت فاعلي مرکّب مرخّ م

٦٩

اي آن است ٬مانند دستفروش که به معني »فروشنده با /روي دست« است٬
حرف اضافه ِ
نه »فروشنده دست«.
اي جزء صفتي است؛ مـانند
ب( ترکيبهايي که جزء اسمي آنها ّ
متم م حرف اضافه ِ
مثالهاي زير:
مردمگريز = گريزنده از مردم
انسانستيز = ستيزنده با انسان
خداترس = ترسنده از خدا

D

چنانکه ميبينيم ٬جزء صفتي اين ترکيبها از فعل الزم مشتق شده است .اين الگو٬
در قياس با الگوي الف  ٬چندان زايا نيست؛ ّاما چند صفت مرخّ م ف ّع التر ظاهر شدهاند:

SI

ستيز :ظلمستيز ٬زنستيز ٬مردستيز ٬غربستيز

ـگرا :جوانگرا ٬انسانگرا ٬اقتدارگرا
ـگريز :مردمگريز ٬واقعگريز ٬هنجارگريز
نشين :شهرنشين ٬روستانشين ٬چادرنشين

الگوهاي فرعي

of

مثالهاي ديگر اين الگو عبارت است از :سينمارو ٬سحرخيز ٬شبگرد ٬هوازي.

هرکدام را به اختصار شرح ميدهيم:

ive

زايائي فراوان دارنـد ٬الگـوهاي ديگـري نـيز وجـود دارد کـه
عالوه بر الگوهاي باال که
ِ
ز اياييشان چندان نيست و از همينرو آنـها را الگـوهاي فـرعي نـاميدهايـم و در ايـنجا

ch

 .١صفت مرخّ م فاعلي گاهي معناي مفعولي مييابد؛ در اين حالت جزء اسمي ممکن
مانند
اضافي صفت مرخّ م باشد٬
متم م حرف
متم م اضافي يا
است
ِ
ِ
ّ ِ
ّ ِ
آبپز = پخته )شده( با آب
دستباف = بافته دست
مردمپسند = پسنديده مردم
دلپذير = پذيرفته دل

Ar

دستساز = ساخته دست

فارسيزبانان اـگر ميخواستند ٬بر اساس الگوهاي اصلي واژهسازي ٬چنين معناهايي
آب پخته  ٬دستساخته  ٬دستبافته و مانند اينها .ديگر مثالهاي اين
را برسانند بايد ميگفتندْ :
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نامه فرهنگستان ٢/ ٦
صفت فاعلي مرکّب مرخّ م

مقاله

الگو عبارتاند از زرنگار ٬طالباف ٬روده ُب ر ٬شاشبند ٬نيمپز ٬سايهپرور ٬دستنويس.
مـانند
غالب ترکيبهايي که با آميز ساخته شدهاند بر اسـاس هـمين الگـو هسـتند٬
ِ
مح ّب تآميز ٬مصلحتآميز ٬مسالمتآميز ٬کفرآميز ٬کنايهآميز ٬تحريکآميز.
 .٢برخي از ايـن تـرکيبها نـوعي اسـم مکـان )و در مـوارد مـعدودي اسـم زمـان(

D

مانند
ميسازند و جز ِء صفتي در آنها معناي مصدر ميدهد٬
ِ
رختکَن = محل کندن رخت
شاهنشين = محل نشستن شاه
فقيرنشين = محل نشستن فقرا
اعياننشين = محل نشستن اعيان
پيادهرو = محل رفتن پياده
سوارهرو = محل رفتن سواره
بارـانداز = محل انداختن بار
خروسخوان = هنگام خواندن خروس
 .٣ضمير مشترک خود در بسياري از ترکيبها همان نقش اسم را دارد؛ چـنانکه در

SI

of

مثالهاي زير ميبينيم:

خودفريب = فريبنده خود

خودشناس = شناسنده خود

ive

خودبين = بيننده خود

در اين قبيل ترکيبها نقش ضمير مشترک همان است کـه در تـرکيبهاي نـوع دوم
خودرو =  ...که خودش ميرود
خودنويس =  ...که خودش مينويسد
خودپرداز =  ...که خودش ميپردازد
خودـرو =  ...که خودش ميرويد

Ar

خودآموز =  ...که خودش ميآموزد

ch

مانند
آورديم .اما ٬در برخي ترکيبها خود نقش تأـکيد دارد٬
ِ

 .٤صفتهاي فاعلي مرخّ م گاهي در معنايي به کار ميروند که با معناي متداول فعلي
ـکه از آن مشتق شدهاند متفاوت است .براي مثال ٬دو واژه پـولدار و شـهردار را مـقايسه
ميکنيم .در پولدار  ٬دار همان معني متداول »داشتن« را داردّ ٬اما در شهردار و دهدار و راهدار ٬

ــدار به معني »نگهداري کردن و پاييدن« است که در متون کهن به کار رفته است:
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مقاله

تو را دادم اين پادشاهي بدار

نامه فرهنگستان ٢/ ٦
صفت فاعلي مرکّب مرخّ م

٧١

به هرـجاي خيره مکن کارزار

فهرست الگوهايي که صفتهاي فاعلي مرکّب مرخّ م بر مبناي آنها ساخته ميشوند
به شرح زير است:
الگوهاي اصلي

ــ ترکيبهاي نوع اول :قيد  +صفت فاعلي مرخّ م٬
مانند زودرنج  ٬سهلگير.
ِ
ــ ترکيبهاي نوع دوم :اسم  +صفت فاعلي مرخّ م:

D

اضـافي جـزء صـفتي است.
مـتم م
الف( ترکيبهايي که جزء اسمي آنها
ِ
ّ ِ
مثال :دانشجو ٬مالاندوز.
اي جـزء صـفتي
ب( ترکيبهايي که جزء اسمي آنها ّ
متم م حرف اضـافه ِ
است .مثال :مردمگريز ٬انسانستيز.

SI

الگوهاي فرعي

of

 .١ترکيبهايي که جزء صفتي داراي معني مفعولي است .مثال :آبپز ٬دستساز.
 .٢ترکيبهايي که جزء صفتي داراي معني مصدري است .مثال :رختکَن ٬پيادهرو.
 .٣ترکيبهايي که جزء اسمي ضمير مشترک است و نقش تأـکيد دارد .مثال :خودآموز٬
خودپرداز.
 .٤ترکيبهايي که جزء صفتيشان معنايي غيرمتداول دارد .مثال :شهردار ٬دهدار.
©

ive
ch
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