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انیدسـتور وشناسان زبانتوجهموردموضوعاتازیکیهموارهبکمريها هواژيمعناوساختار

خـود انگلیسـی، وفارسـی جملـه ازهـا  نزبـا ازبسـیاري درترکیـب فرایندبودنِزایا.استبوده

لحـاظ بـه رابکـ مريهـا  هواژ.باشدفراینداینبهسانشنا نزباتوجهبرايموجهیدلیلواندت می

ز،کـ مر درونبکـ مريهـا  هواژبـه تـوان  یمـ ترکیـب درمعنـایی ۀهسـت وجودوییمعناساختار

،يساختارازلحاظ،توان یمزینراها هگرونیاازکیهر.ردکمیتقسمتوازنوهیدوسوز،کمر برون

بکـ مريهـا  هواژبـا تقابـل درزکـ مر بـرون بکـ مريهـا  هواژ.ادديجـا يترکوچکيها هگرودر

ترکیبـات ازياریبسـ ،مرکـز  درونترکیبـات بـرخالف .ننـد کیمـ دایـ پمفهومومعنازکمر درون

فراینـد برايوانت میفارسی،زباندرترکیباتدستهاینازلذا،دارندياستعاريمعنامرکز برون
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ارائـۀ ابتداحاضر،پژوهشهدف.کرداستفادهبیگانهوعلمیيهاهواژنهادهايبرابردريساز هواژ

مرکـز  برونهاي واژهيبند طبقهسپسو،مرکز برونيها ترکیبویژههب،ترکیبفرایندازتوصیفی

ــاوريبنــد هطبقــبراســاسفارســی کــهدهــیممــینشــانپــژوهشایــندر.اســت)2009(ب

ارجـاع ۀدامنـ بههکبلنیستساختاربهوابسته،واردماغلبدر،فارسیدریبکترزبودنِکمربرون

فارسـی ادبیـات وزبـان آموزشـی متـون بررسیازحاضرپژوهشهايداده.داردبستگییبکتر

.نداآمدهدستبه1393یلیتحصسالدبیرستان

بیـ کترانتقـالی، ترکیـب ،ياسـتعار ترکیـب ،مرکـز  درونز،کـ مر برونب،کمرةواژ:ها هواژکلید

.یترکیب

مقدمه-1

قیـ طرازيسـاز  هواژنـد یفرآمورددرغیرایرانیوایرانینویساندستوروشناسانزبانازياریبس

فهرسـت ومقـاالت بـه مراجعـه باسادگیبهامراین.اند هپرداختيپرداز هینظروبحثبهبیکتر

.استمالحظهقابلصرفهاي باکت

،)1371(عاصـی پژوهشهاي بهتوانیمفارسیزباندرترکیببهمربوطاتتحقیقمیاناز

،1382،1386،1387(طباطبــایی،)1378(ماهوتیــان،)1376(دبیرمقــدم،)1371(کلباســی

زااشـاره کـرد و   ،)1386(شـقاقی و)1391(سبزواري،)1386و1384(خباز،)1389،1394

1متیـوس هـاي شپژوهاز نتوامینیزدیگريها زباندرترکیببهمربوطمتعددتحقیقاتمیان

5کـارتی مـک ،)2002(4مـث هاسـپل ،)2009و2001،2004(3بـاور ،)1998(2فاب،)1991(

.، یاد کرد)2009و2007(7بویجو)2009(6ردفورد،)2002و1991(

وفارســیماننــدییهـا  نزبــادرراترکیــبفراینـد ییزایــا)1389:72(بدخشــانوعاصـی 

بـراي زنیـ فارسـی زبـان کـه انـد  هعقیـد ایـن بـر ایشان.مارندش میبرآناهمیتدلیلانگلیسی

طـی در.ببـرد بهـره زایافراینداینازواندت میبیگانهوعلمیيها هواژبرابرنهادهايويساز هواژ

توصـیفی کـه انـد  هداشـت ایـن برسعیسانشنا نزباازهریک،در گذشته شدهانجامهايپژوهش
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بـه توجـه بـا ،حاضـر ۀمقالرد.دهنددستبهترکیباز،مناسبيبند هردباهمراهمانعوجامع

وهــاتوصــیفابتــداتــااســتایــنبــرســعی،داردفارســیزبــاندرفراینــدایــنکــهاهمیتــی

خالصـه صورت بهسانشنا نزباوسطتو کلمات مرکب  از فرایند ترکیبشدهارائهيها يبند طبقه

يبند هطبق،1مرکز برونمرکبکلماتاز)2009(باوربنديِتقسیمبرمبنايو سپس شودمطرح

بـودنِ مرکزبرونۀامندتعیینبرايوشودارائهفارسیزبانمرکز برونمرکب يها واژهازجدیدي

نشـان دادن  حاضـر   هـدف از نگـارش مقالـه   در واقع.شودرائهاشواهديفارسیمرکبيها هواژ

روشـن سـاختن   و)2009(بندي بـاور بناي تقسیم مرکز بر مهاي برونهاي فارسی مرکبنمونه

 انگلیسـی زبـان  مانند  فارسی نیززبان هاي مرکب در مرکز بودن واژهآیا برونکهاست  مساله این

چنـین ارائـۀ .وابسـته اسـت   هـا سـاختار آن بـه  ایـن کـه   گردد یا به دامنه معنایی هسته باز می

.ودش میواقعدمفیدیگرسويازفارسیزبانآموزشدروسویکازيساز هژوادر،يبند هطبق

پیشینه-2

و واژه هاي ترکیبمورددرغیرایرانیوایرانیشناسانزبانمختلفهايتوصیف،بخشایندر

رکیب تابتدا به توصیفلذا در ادامه .دنشومیمطرحبرون مرکز به ویژه واژه هاي مرکب مرکب 

بندي باور انواع این تقسیم برمبنايدر قسمت بعد پردازیم و سپس مرکز میهاي برونمرکبو 

.طبقه بندي می کنیمها را مرکب

2ترکیب

ازلحـاظ کـه ودشـ  مـی محسـوب صـرف يهـا  هشـاخ ازويسـاز  هواژفرایندهايازیکی،ترکیب

،ورنـد آ مـی )1389:73(بدخشـان وعاصیکهچنان.دکن میایفازباندرمهمینقش،اقتصادي

بـا کـه اسـت يسـاز  هواژفراینـدهاي تـرین قـوي ازیکـی یبترککهکردادعاوانت میراحتیبه

)2001:34(بـاور .نـد ک مـی وظیفـه انجامها نزبادرواژگانسازيغنیواطالعاتيساز هفشرد

:وردآ میصرفدرترکیبجایگاهدادنِنشانبرايرا)1(نمودار

1. exocentric
2. compounding
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صرف

سازي اژهو تصریف

اشتقاق ترکیب

ترکیبجایگاه-1نمودار

وصـرف اصـلی يهـا  هزیرشـاخ ازیکیترکیب،استمشاهدهقابل)1(نموداردرکهگونههمان

غیرایرانـی وایرانـی سـان شنا نزبـا .استفرایندهمینۀنتیجنیزمرکبةواژکهاستيساز هواژ

توصـیفی دادنِدسـت بهالبتهکهاند هداددستبهترکیبازمتفاوتیيها يبند هطبقوهاتوصیف

هـاي توصـیف درمشـترکاتی حـال ایـن بـا ولـی رسدنمینظربهآسانچندانیکپارچهوواحد

.خوردمیچشمبهگوناگون

ایرانیسانشنا نزبادیدازترکیب:الف

واژهدوکـم دسـت ،ترکیـب در«:اسـت چنینمرکبۀکلماز)1386:220(طباطباییتوصیف

واسـت واژگـانی مسـتقل واحدیکمرکبواژةهر.سازندمیجدیدةواژیکویوندندپ میهمبه

کتابخانـه، نامـه، رزمماننـد ،یابـد مـی اختصـاص آنبـه مجزایـی مـدخل لغـت، هايفرهنگدر

.»هنرمندپروري

هـاي توصـیف اغلـب در«:اسـت گونـه اینترکیبتوصیفبراي)1386:91(شقاقیدیدگاه

ایـن .ننـد ک مـی اشـاره واژگـانی یـا آزادتکـواژ دوترکیـب بهمرکب،يها هواژساختارِبهمربوط

آزاد،(تکواژهـا انـواع وانتـ  مـی فارسیزبانمرکبکلماتساختدرزیرا،نیستفراگیرفتوصی

ترکیـب فراینـد بایدبنابراین،.یافترا)غیربسیطوبسیط(ها هواژیا)دستوريوواژگانیوابسته،

و)بالفعـل (موجـود يها هواژانواعتوصیفةعهدازتاشودبنديصورتايگونهبهفارسیزباندر

تکـواژِ یـا بسـیط ةواژچنـد یـا دوگذاشتنِهمکنارِباترکیبفرایند.برآیدزبان)بالقوه(محتمل

»سازدمیجدیديةواژغیربسیط،ةواژدویادستوريتکواژو)ابستهویاآزاد(واژگانی
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هـاي  سـال بـین دروهکـرد  توجـه ی فارسـ زباندربکیتربههي کگریدانیدستورجملهاز

ۀرشـت بـه »6و1،2،3،4،5فارسـی زباندریبکتر«عنوانبامقالهچندین 1394تا1386

بنـدي  طبقـه بهسپسوترکیبتوصیفبهوي.استطباطباییعالءالدین،است درآوردهتحریر

پرداختـه سازندههاي واژهمیانمعنایی-نحويروابطومقولهساختار،براساسمرکبهاي واژه

ـ در).1387:188،طباطبـایی (داردمرکبهاي واژهبهساختارينگاهیواست ،2شـماره ۀمقال

متـوازن بکـ مريها اسمان،یپاهسته،آغاز هستهبکمري ها اسمبهرابکمري ها اسمیی طباطبا

)1394:93(ییطباطبـا .کـرده اسـت  میتقسـ واره بـدل وواره صفتی هیتشببکمري ها اسمو

مرکـز و   کنـد و از ترکیبـات بـرون    هاي مرکب را ازنظر ساختار بـه هفـت گـروه تقسـیم مـی      واژه

.آورد میان می مرکز نیز سخن به درون

نـژاد  پهلـوان و)1386(خبـاز ماننـد نیرایاشناسان زبانوسانیدستورنوآثارگریدیِبررساز

بـه نسـبت  معناشـناختی ونحـوي رديکـ رویایشـان ازک هریـ هک آید برمیچنیننیز)1385(

بکـ مرهـاي   هواژازگـروه یـک   تنهـا یِجزئـ ي بنـد  میتقسـ وبنـدي  ردهبـه و انـد  داشتهیبکتر

وبکـ مرهـاي   هواژی لـ کساختارهسته،گاهیجای بررسبهزینپژوهشگراننیاهکبل،اند هنپرداخت

.اند هپرداختبکمرهاي  هواژي نحوبندي  هرد

قابـل  اسـم صـورت ازبکیـ تریمعنـ هکنیاحسببرنیز )1392و1391(در آثار سبزواري 

،1استنباط است و یا حاصل جمع معناي اجزاي آن اسـت، انـواع اسـامی مرکـب شـفاف و تیـره      

اه وي، در مطالعـات معناشناسـیِ اسـامیِ مرکـب،     از دیدگ.شود ارائه می 2مرکز مرکز و برون درون

اولین موردي که باید مورد توجه قرار گیرد، وجود و نوع رابطه معنایی بین اجزاي کلمـۀ مرکـب   

.است

ـ   که اند هپرداختبکمرهاي واژهبندي ردهبه)1389(نیز بدخشانوی عاص ۀهـدف آنهـا ارائ

هـاي   هشـاخ ازرابکیترآنها.استبودهی ارسفزباندربکمرهاي  هواژازی منسجمبندي  هطبق

با توجـه بـه هسـته و    )همان(ایشان  .اند کردهی معرفسازي  هواژي ارهاکسازوقویترین ازوصرف

شناسـان   زبـان ارائـه شـده توسـط     هاي متفاوت بندي طبقههمان ،هاي مرکب جایگاه آن در واژه

1. transparent and opaque compound
2. endocentric and exocentric compound
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مرکب کلمات ازآنانهی کفیتوصبه عبارت دیگر.اند را ارائه کردهغیرایرانی مانند اسپنسر و باور 

و)1983:30(باورهک استی فیتوصهمانباراستاهم،اند هداددستبه و برون مرکز مرکز درون

هسـته  دارايزکـ مر درونمرکـب  هـاي  واژهآنهـا   اعتقادبه.اند ردهک ارائه)2002:87(مث هاسپل

درهکـ  نـد داري ا هسـته زکـ مر برونمرکب هاي  هواژامااستبکیترخوددرونهستهوهستند

اغلـب  ایـ دنمختلـف ي هـا  زباندرآنها همچنین معتقدند که .استی دسترسقابلبکیترخارجِ

ـ اوزکـ مر بـرون تـا استزکمر درونهاي  کیبترباتیارجح مـرتبط ي دارنشـان بـا رادهیـ پدنی

ي هـا  صـورت  بـه  نسـبت لـذا اسـت ترشـ یبزکـ مر درونهـاي   کیـب تربسامداز آنجا که .دانند یم

.استزباني ها یجهانازیکی  تیارجحنیاوندتر نشان یبزکمر برون

بیشتر ازلحاظ ساختاري مـورد   ،طور کلی ترکیب در زبان فارسی البته شایان ذکر است که به

شناسـان و دستورنویسـان ایرانـی قـرار گرفتـه اسـت و توجـه بـه ترکیـب ازلحــاظ           توجـه زبـان  

عبـارتی دیگـر،    بـه  .قدمت چندانی نـدارد آن  مرکزبودنِ مرکز یا برون تی و تعیین درونمعناشناخ

بـه نحـوة    ، اغلـب دسـتوریان ایرانـی   و هاي مرکب ازلحاظ ساختاري بوده است بررسی غالب واژه

جسـت، بهـره سازي عنوان امکانات واژه به هاتوان از آن هاي مرکب و اینکه چگونه می تشکیل واژه

بکـ مروبکـ مرهـاي   هواژانـواع بـه  )1371و1370(صـادقی مثـال، عنـوان  به.ندا کرده توجه

ی صـادق .سـاخت دیـ جدهـاي   هواژی فارسـ زباندرتوان یمهاآنقیطرکه از کردهاشاره یاشتقاق

ي بـرا وهبنـدي کـرد   هطبقـ ،ییمعنـا لحـاظ از نیز سازند و یمهي کا  واژهنوعلحاظپسوندها را از

هکـ نیاوبکیـ ترییِمعناهستۀبهامااست،آوردهیی ها مثالها،ات و مشتقهریک از انواع ترکیب

 یروشـن وحیصـر طـورِ  بـه  ر،یـ خای دارندداللتبکیترهستۀبهحاصل،بِکمرهاي  هواژي معنا

.استهکردناشاره

شــقاقیبــا پــذیرش توصــیف واژه مرکــب از دیــدگاه )76-1389:80(بدخشــانوعاصــی

نـوع ووجـود براسـاسِ ،راهـاي مرکـب   ، واژه)2002(مـث   از الگوي هاسپلو با تبعیت  )1386(

.کنند تقسیم میمتوازنودوسویه،1مرکز مرکز، درون برون گروه، به چهارترکیبدرهسته

1. endocentric
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مرکزبرون مرکزدرون

وابسته ایهپهم وابسته پایههم

غیرایرانیسانشنا نزبادیدازترکیب:ب

ايبـر کـه اسـت معتقـد وماردشـ  مـی برونحـو صرفعطفۀنقطراترکیب)2002(مث هاسپل

ازهریـک بـراي ،دیدگاهاینباوگرفتدرنظر1مراتبیسلسلهساختاريوانت میمرکبيها هواژ

دهـد میرخنحودرکهآنچههماننددرستکرد،ترسیمواژيساختنمودارهايمرکبيها هواژ

توصـیف چنـین راترکیـب وي.دنوشـ  مـی رسـم نحودرجمالتبرايکهدرختینمودارهايو

،مـث  هاسـپل .»باشـد 3پایـه واژهچنـد یـا دوشـامل واندت میکهاست2ايواژهرکیبت«:دکن می

،مرکـز  درونۀدسـت چهـار بهراها بترکی،آنخارجیاواستترکیبدرونهستهاینکهبراساسِ

قرارگـرفتنِ سـاختاريِ جایگـاه براسـاسِ ،طرفیازودکن میتقسیممتوازنودوسویه،مرکز برون

:2002(مث  هاسپل.ندک میيبند هطبقهستهچپوهستهراستۀدستدودرراها بمرک،هسته

هـاي   هواژآن،طبـق هکـ  سـت ا هآورداست،بکیتربندي  هردانگرینماهک را2شمارهنمودار)85

بـه )2009(بـاور .وندشـ  مـی  میتقسـ وابسـته وهیـ پاهـم ۀدسـت  دوبـه زکمر برونوزکمر درون

ي هـا  ساختدرنظرگرفتنِوردیکروازلحاظهک ردازدپ می زکمر برونبِکمرهاي  هواژيِبند میتقس

.استك مشتري حدودتا2شمارهنموداربا،زکمر بروندرمتفاوت

ترکیب

هاي مرکب بندي واژه رده -2نمودار 

1. hierarchical
2. lexeme
3. base lexeme
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ونحوصرفعطفۀنقطترکیبکهاستمعتقد،مث هاسپلهمانند،نیز)2002:309(1اسپنسر

پیشینِهايتوصیفکهاستحالیدراین.ندک میارائهمث اسپلهمشابهبنديتقسیمواست

ۀکلمکهاستمعتقدوي.استترساده)1999:66(نی  مانند فاب ساشنا نزباتوسطشدهارائه

میان )1933:235(2بلومفیلد.استشدهتشکیلکلمهندچیادوازکهاستايکلمهمرکب

مرکز را آنهایی  هاي مرکب برون شود و واژه مرکز تمایز قائل می رکز و درونم هاي برون مرکب

کل ترکیب به مفهومی  ،داند که هستۀ معنایی ترکیب در خارج ترکیب واقع است و درواقع می

هاي مرکبی هستند که هستۀ  مرکز واژه هاي درون واژه ،گردد و درمقابل خارج از ترکیب برمی

عنصر  3مرکز زیرشمول درون ، واژة مرکبِوياز نظر .کیب وجود داردمعنایی ترکیب در خود تر

را در تقابل با  ،مرکز هاي مرکب درون یعنی گروه واژه ،بلومفیلد این طبقه.ترکیب است ايِ هسته

توانند ارتباط  مرکز نمی هاي برون واژه ،ازنظر او.دهد مرکز قرار می برون هاي مرکبِ واژه

مرکب (4»ییهبهوور«ب خود داشته باشند و این گروه را تحت عنوانِزیرشمولی با هستۀ ترکی

معتقد است که چنین )2009(باور .آورد که اصطالحی از زبان سنسکریت است، می)مرکز برون

بندي در اغلب اوقات کارآمد  زیرا اگرچه چنین تقسیم ،گذاري چندان درست و دقیق نبوده نام

باور.کند مرز میان این دو گروه را مشخص نمی ،یق و واضحدقطورِ همیشه بهاما  است، بوده

پردازد و سعی دارد  مرکز می هاي برون مرکب انواعِ بنديِبا تحقیقی بینازبانی به رده)همان(

هاي  مرکز است و مؤلفه هاي درون تر از مرکبمرکز بستههاي برون مرکب ۀنشان دهد که طبق

)1969(5از مارچاند)همان(باور .ها هستند ترکیب مرکزبودنِبرون ةکنندمعنایی، تعیین

اضافۀ حرف از فعل بهشود دهد که طبق آن، اسم تشکیل می دست می بندي دیگري به تقسیم

ازآنجا که حاصل چنین ترکیبی اسم است و دیگر فعل نیست و  ،طبق نظر او کهاضافه و یا قید 

.گیرد مرکز قرار می ي برونها معناي فعلی هم ندارد، در گروه مرکب ه،درنتیج

1. A. Spenser
2. L. Bloomfield
3. hyponym
4. Bahuvrihi
5. M. Marchand
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نظريچارچوب-3

از)2009(بـاور بنديتقسیم،اضرحپژوهشنظريچارچوب،شدگفتهنیزپیشترکهطورهمان

ومرکـز بـرون هايمرکبازباورتوصیفابتدا،بخشایندرلذا.استمرکزبرونمرکب هاي واژه

ابتـدا ،بـاور دیـدگاه براسـاس بندي تقسیميبرا،ادامهدر.دنشومیبیانآنهابنديتقسیمسپس

.استبودهچهويازنظرِبکمرهاي واژهزبودنِکمر برونمحدودةهکدانستباید

زکـ مر برونباتیکتروجود،مختلفيها زبانازیگوناگونيها مثالۀارائبا)53-2009:57(باور

نـوع وهسـتند یمتفـاوت يتارهاسـاخ يدارازکـ مر بـرون اتبـ یکتراو،ازنظرِ.استدادهنشانرا

یمثـال ،ییادعانیچناثباتيبرا.ستینها بیکتربودنِزکمر نبرومحدودةةنندکنییتع،ساختار

.دنـ ریذپ مـی صورت،وندهابِیکترقِیطراز،بکمريها هواژآندرهکآورد یم1لدیاردیاکزباناز

وmaku-wuruماننـد ییهـا  هواژدر،اسـت دارابودنيامعنبههک2پیونديسازة،مثالعنوانِ به

damankuruهکـ استيمرديمعنابهوزکمر درونیاولهکسازد یمرامتفاوتبیکترنوعدو

هکـ يمردیعنی،واژهنیالفظبهلفظيمعنا.استرمردیپيمعنابهواژهنیدوماما،دارددومزن

صـفت، واسـم بیـ کترماننـد اريگـر یدمتفاوتيساختارهانیهمچنيو.دارديگریددندان

بـات یکترهـم ودارندزکمر درونيمعناهمهکآورد یمفعلواسمبیکترواسمواسمبیکتر

زبودنِکمر برونكمالهکاستاعتقادنیابريولذا.سازند یممختلفيها زباندررازکمر برون

بیـ کترلّکـ يبـرا تـوان یمهکاستیمصداقبهتوجهباهکبلست،ینساختاربرحسب،بیکتر

هسـته هکـ سـت ینمفهومنیابه،مینکیمیتلقزکمر برونرا یبیکتروقتی یعنی.گرفتدرنظر

بیـ کترلکـ يمعناومفهومهسته،داشتنِوجودباهکباشدتواند یممفهومنیابههکبل،ندارد

.داردیخارجیمصداق

قسـیم تگـروه هشـت بـه اربردشانکوتساخبهتوجهبارازکمر برونيها هواژ)همان(باور

بنـدي تقسـیم ایـن .اسـت نامیـده نیزییهبهوورترکیباترامرکزبرونهايمرکباو.استکرده

:استذیلشرحبه

1. Kayardild
2. combining form
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.استاسمبهفعل/صفت/اسمشدنِاضافهحاصلِترکیباین:1یکملیبکتر:الف

وجـود دلیـلِ بـه ،کهشودمیحاصلاسمبهصفتافزودنازترکیباین:2تلویحیترکیب:ب

.دکن میالقاتلویحاًراخاصیمفهوم،خارجیمصداق

ساختهفعلبهصفتواسمبهصفتشدنِاضافهازهاترکیبازدستهاین:3وصفیترکیب:پ

.دهندمینشانفردیاءشیدرراخاصیویژگیِوجودوشوندمی

.شودمیحاصلفعلموضوعاضافۀبهفعلازترکیباین:4ترکیبیترکیب:ت

واسـم مانند،مقولههموپایههمجزءدوافزودنازترکیباتازدستهاین:5پایههمترکیب:ث

.شوندمیحاصل،صفتوصفتفعل،وفعلاسم،

ساختهفعلبناضافۀبهاسماز،ساختاريازلحاظ،هاترکیبازدستهاین:6انتقالیترکیب:ج

رخشاسـازنده اجـزاي بامتفاوتیکامالًمعناییِحوزةدرحاصلمرکبِواژةردکارباما،شوندمی

.دهدمی

،دهـد نمیرخساختاريازلحاظ،)2009(باورعقیدةبهترکیب،نوعاین:7استعاريترکیب:چ

،ساختاريلحاظاز،واقعدر.آیدمیپدیدکلمهاستعاريِبسطاثردروافتدمیاتفاقمعنادربلکه

.داردوجودترکیبدرواژهیکفقطموارداغلبرد

حاصـل واژهچنـد یـا دوشـدنِ اضـافه ازکـه هسـتند هـایی ترکیب:8شدهواژگانیترکیب:ح

.نیستندپذیرترکیبمعناییلحاظاززباناهلبراياجزاوشوندمی

پژوهشروش-4

اول،هـاي  سـال فارسیِادبیاتوزبانهاي باکتدرموجودمرکبهايواژهاز،حاضرپژوهشدر

هـاي مثـال ارائـۀ بـراي 1393سـال درشده چاپ،دانشگاهی پیشدورةودبیرستانسومودوم

1. possessive compound
2. synecdoche compound
3. adjectival compound
4. synthetic compound
5. co-compound
6. transposition compound
7. metaphoric compound
8. lexicalised compound
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،شـده اسـتخراج مرکـبِ هـاي واژه.اسـت هشـد استفاده)2009(باوربنديِتقسیمطبق،فارسی

در.نـد تگرفرارقـ دسـته هـر بهمربوطهاي جدولدروندشدبررسینظرمورددیدگاهبراساسِ

از)همـان (بـاور تبیـینِ براسـاسِ .شـد اسـتفاده شـده انجـام مطالعاتپیشینۀازمواردازبرخی

.شدندبنديدستهشدهیافتمرکبِهاي واژهمرکز،برونهايمرکبمختلفهايدسته

فارسیزبانهايدادهبندي و طبقهتحلیل-5

نشـان تـوان میدستههشتدرذیلشکلِبه،باورنديِبطبقهبراساسِ،رافارسیمرکبهايواژه

:داد

ییهبهووریکملاتبیکتر-5-1

ـ ازخاصـی ۀمشخصییمعناازلحاظهکهستنديزکمر برونباتیکتررگروهیزباتیکترنیا کی

نیچنـ هکـ نیاایـ و اسـت انسـان معمـوالً هسـته ایـن کـه دهندمینشانرابیغایاسمهستۀ

ویعاصـ مقالـۀ ازییهـا  مثـال ریـ زدر.ننـد کیممشخصراخاصيا ستهدونوع،ییها بیکتر

:استشدهآورده)1389:83(بدخشان

گشادهدست،دراززباند،یسفچشم

ییهبهووریکملاتبیکترساختار-5-1-1

ـ ادرراصـفت هکـ دنوش میلیکتشاسمکیبهصفتردنِکاضافهازییهبهووراتبیکتراین  نی

تـا 1يها جدول.ردکنیگزیجازینفعلواسم،یشمارشصفات،نماهایمکباوانت یماهساخت

ـ اازهکـ ییاهـ واژه.هسـتند هـا  بیکتراز دستهنیاازییها مثاليحاو4 دسـت  بـه سـاختار نی

ازیخاصـ گـروه ایـ دسـته دنیـ ناميبـرا هکـ هستندخاصيا دستهوایاشگونه،نام،دنیآ یم

رخـداد بسـامد  کهآیدبرمیچنینفارسیهايدادهررسیباز.دنوش میدهاستفاایاشوجانداران

مطالعـات پیشـینه  درهمـانطور کـه   باال استدر زبان فارسی  مرکزبرونهايمرکبازدستهاین

.بودشدهاشارهنیز طباطبایی توسطشدهانجام
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اسم+صفت-1جدول

معنااجزاواژهصورت

تهپسینوعیقوچ+لهکیقوچلهک

خرگوش+درازدرازگوش

وانیحنامگوش+خرخرگوش

ایلوبینوعیبلبل+چشمیبلبلچشم

رنگنامیفندق+مغزیفندقمغز

هلوینوعجدا+هستهجداهسته

اسم+اعداد/نماها یمک-2جدول

معنااجزاواژهصورت

حشرهنامپا+هزارهزارپا

داردخواباتاقدوهکيا خانهخوابه+دودوخوابه

داردخواباتاقکیهکيا خانهخوابه+کیخوابه کی

داردخواب تختکیهکیاتاقتخته +کیتخته کی

داردخواب تختدوهکیاتاقتخته+دودوتخته

داردطبقهکیهکيا خانهطبقه+کیطبقه کی

داردطبقهدوهکيا خانهطبقه+دودوطبقه

داردکاربردجندکهچیزيکاره+چندکارهچند

مثلثگوش+سهگوش سه

لیمستط/مربعگوش+چهارچهارگوش

یکنیعچشم+چهارچهارچشم



51|مرکز زبان فارسی هاي برون ساخت مرکببررسی 

اسم+اسم-3جدول

معنااجزاواژهصورت

اهیگینوعاسب+دماسبدم

ابزاردست+سگدستسگ

گلنامخروس+تاجخروستاج

وهیمنامطال+قطرهطالقطره

وانیحنامپشت+خارخارپشت

خرگوشینوعپا+بزپابز

فعل+اسم-4جدول

معنااجزاواژهصورت

ندکیمیزندگآبدرهکيجانوريز+آبيزآب

ورزشینوعيز+هوايهواز

دیرو یمخودشهکاهیگینوع)دنییرو(رو+خودخودرو

نیماش)رفتن(رو+خودخودرو

جان یبمقابلدردار+جاندار جان

گوزنيا گونهدار+خالدارخال

گاونوعده+ریشردهیش

جانورانازيا گونهدار+پستاندارپستان

زا بچهمقابلدرگذار+تخمگذارتخم

گذار تخممقابلدرزا+بچهزابچه

یحیتلوباتیکتر-5-2

اسـم بیـ کترازهکندکیمیمعرفراهییرووهبيها هواژازگریديا دسته)58-2009:60(باور

را3شـماره نمـودار يو.دارنـد اشـاره یبیغاشخصبهحاًیتلوامااند هشدساختهصفتةعالوبه
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زکـ مر بـرون ها بیکترنیاهکدارد یماذعان،یازطرفو ندکیمرسمها بیکترازدستهنیايبرا

در»قرمـز الهکـ «ۀلمـ ک،مثالعنوان به.نگرفتدرنظرصفرعنصرآنهايبراتوان یمرایزستند،ین

ازرایـ زاسـت کدلقـ يمعنـا بـه ،یحیتلـو صـورت  بـه ،اسـت »الهکـ «ۀهستيداراهکیسیانگل

بـا البتـه ،رایمثـال نیچنـ تـوان  یمزینیفارسدر.استقرمزالهکدنیپوش،کدلقيها یژگیو

گـرفتنِ درنظربـدونِ وییتنهـا  بههکاستترکیبی»دیسفروپوش«واژه.افتی،ساختارياغماض

دیسـف روپـوش ارکمحلدرهکيافرادبهاگرحالاست،روپوشۀهستيدارا،یخارجمصداق

ةکسـر وجـود فارسـی زبـان درالبته.استمارستانیبیکپزشادرکمفهومِبه،برگرددوشند،پ می

.ودشـ  یمـ مرکز برونسفیدروپوشبامعناخلطمانعدیسفروپوشِوقرمزالهکترکیبدراضافه

ایـن .کردرسمرا4و3ةشمارهاينمودار،بیترتبه،توان یمها بترکینوعایندادنِنشانبراي

.داردنیزساختاريتفاوتمعنایی،ۀمؤلفبرعالوه،مرکزبرونمرکبکهاستموارديجملهاز

قرمزکالهواژةبازنمایی:-3نمودار

سفیدروپوشواژةبازنمایی:-4نمودار
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یوصفباتیکتر-5-3

رایخاصـ یژگـ یوهکـ دارنـد فعـل +صفتایواسم+صفتساختارمعموالًباتیکترازدستهنیا

جـدول بـه .هسـتند یوصـف آمدهدست بهيها بیکترواقعدر.نندکیمانیبایاشایوافراديبرا

.دینکتوجه5ةشمار

یوصفیهیربهووباتیکتر-5جدول

معنااجزاواژهصورت

رو خندهدمآرو+خوشروخوش

مهربانورو خندهاخالق+خوشاخالقخوش

زند یمحرفمکهکیسکحرف+مکحرفمک

ریفقبرهنه+پاپابرهنه

تجربهبامرددیسف+شیردیسفشیر

باتجربهزندیسف+سیگدیسفسیگ

یخجالترو+مکرومک

شدکینمخجالتهکیسکرو+پرروپر

دزدجک+دستجکدست

بخشندهگشاده+دستگشادهدست

ایح یبدیسف+چشمدیسفچشم

نیـ اسـاختارِ در.ردکعنوانزینرایفعلیِوصفباتیکترتوان یمباتیکترازدستهنیالِیذدر

دربـردارد رافعـل يمعنـا ،بیـ کتریِلکیمعنامااست،نشدهاستفادهفعلازباتیکترازدسته

.استنبودنیمیصموردنکبرخوردسرديمعنا بههک»نیسرسنگ«ةواژمانند

یبیکتراتبیکتر-5-4

.نـد کیمـ فیتوصـ فعـل موضوعِ+فعلساختارِيدارارااتبیکترازدستهنیا)2009:62(باور

جـزء هکـ يزیـ رومةواژزاواسـت بـات یکترازدستهنیاجزءیسکتارانندهةواژ،مثالعنوان به
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فعـلِ مفعولِیسکتاوفاعلراننده،بیکترنیادر.دشویمزیمتمااست،يا هیپابکمريها هواژ

ییهـا  مثـال 6ةشمارجدول.راند یمرایسکتاهکگردد یبرميفردبهبیکترلکواستراندن

.دهد یمنشانیفارسزباندرراباتیکترنوعنیااز

یبیکترباتیکتر-6دولج

معنااجزاواژهصورت

فروشد یمگلهکیسکفروش+گلفروشگل

فروشد یميسبزهکیسکفروش+يسبزفروشيسبز

مهمریگ+چشمریگچشم

چیزي درخور استفاده باشدریگ+دندانریگدندان

دستبهدستکهکسیفروش+دستفروشدست

فروشدمی

زمینی که حاصل زیاد بدهدزیخ+حاصلزیخحاصل

ردیگ یمسکعهکیسکبردار+سکعبردارسکع

ردیگ یمریتصوهکیسکبردار+ریتصوربرداریتصو

ردیگ یمصداهکیسکبردار+صدابردارصدا

ردیگ یملمیفهکیسکبردار+لمیفبردارلمیف

هیپا همباتیکتر-5-6

ازیجزئـ ینـوع  بهدنتوا یماجزانیاازکیهرهکندا هیپاهمجزءدويداراباتیکترازدستهنیا

تـوان  یمـ ،اسـاس نیبـرا .برگـردد متفـاوت يا طبقـه بهبیکترلّکهکنیاایودباشبیکترلّک

.ردکمیتقسرگروهیزدوبهراهیپاهميها بیکتر

پایه با حفظ طبقۀ اجزاترکیبات هم-5-6-1

یبـاق ،جزءبامقولههمبیکترلّکودارداشارهطبقهازیجزئبهاجزاازکیهرباتیکترنیادر

.دینکتوجه8و7ةشمارهاي جدولبه.ماند یم
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اسم+اسمۀطبقحفظباهیپا همباتیکتر-7جدول

معنااجزاواژهصورت

اهانیگاهیگ+گلاهیوگگل

امکاناتوتجهیزاتبرگ+سازبرگسازو

هیبتکوپال+یالوکوپالیال

طبقهحفظبایفعلۀیپا همباتیکتر-8جدول

معناااجزواژهصورت

داشتنارتباطآمد+رفتوآمدرفت

ردنکصحبتگو+گفتگفتگو

دنیشکنفسبازدم+دمبازدمودم

روزانهيارهاکخواب+خوروخوابخور

اجزاۀطبقبدون حفظ هیپا هماتبیکتر-5-6-2

ـ امـا ودشـ  میحاصلصفتدوبیکترازهکغلطودرستبیکترمثالعنوان به اسـم آنۀمقول

9ةشمارجدول.استردهکنحفظچنداناجزاباراخودۀرابطزینییمعناۀطبقازلحاظوتاس

.دهد یمنشانرادستهنیايها مثال

طبقهحفظبدونهیپا همبِکمرترکیبات-9جدول

معنااجزاواژهصورت

مدامراست+چپوراستچپ

همهدیسف+اهیسدیوسفاهیس

یانتقالاتبیکتر-5-7

ارکـ بـه يدورازانتظـار ییِمعنـا ۀطبقـ دراماندداریروشنوواضحيمعنااتبیکترازدستهنیا

واژهنیـ اواقـع درامـا داردبـار هکـ يزیـ چایـ یسکیعنی،»باردار«ةواژمثالعنوانِ به.روند یم
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هکـ يزیـ چاییسکیعنی،یاللفظتحتصورت بههک»سردار«ةواژایواستحاملهزنيامعنبه

.استینظاميها هدرجازیکی»سردار«اماداردسر

ياستعاراتترکیب-5-8

يداراشـده، گرفتـه درنظـر شـان یبراهکینامبرخالف،باورنظربراساساتبیکترازدستهنیا

ياسـتعار صـورت  بـه وباشـند واژهکیـ شـامل توانند یمهکبلستندینيا واژهچندایدوساختار

10ةشـمار جـدول .دهندارجاعخاصيها یژگیوبایخاصافرادبهونندکالقارایخاصمفهوم

.دده یمنشانراياستعاراصطالحاتازییها مثال

ياستعاراصطالحات-10جدول

معنااجزاواژهصورت

فیضعجوجهجوجه

تجربهیببچهبچه

ارکطمعوبدجنسگرگگرگ

ارکبیفرروباهروباه

زرنگیماهیماه

شجاعریشریش

بایزماهماه

شدهیواژگانباتیکتر-5-9

،زبـان اهـل يبـرا امـا ،هسـتند شفافامالًکلمهکصورتوتلفظازلحاظباتیکترازدستهنیا

دچـار  زمـان گذرمشمولبکمريها هواژازدستهنیارایز.ندستینهیتجزقابل،ییمعناازلحاظ

رااجـزا کتـ کتيمعناافراد،گذشتهدریعنی.اند هردکدایپیاصطالحیمفهومواند هشدتغییر 

رسـی دستیدانشنیچنبهانبزاهل،یفعلزماندریولدانستند یميگذارنامدلیلبهتوجهبا

و»نقـد بهدست«،»لیسبباج«يها هواژ.اند هآموختاصطالحصورت بهرابیکترلّکفقطوندارند

.ندا گونه نیایفارسدر»ورمالیدهپاچه«
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يریگ جهینت-6

گفـت نیچنوانت می،گرفتصورتزکمربرونيها هواژمورددرهکییها يبند میتقسبهتوجهبا

یاصـل گـروه ،اسـت معتقد)51-2009:74(باورهکچنانآن،وانت میرازکمربرونيها هواژهک

،مـوارد اغلـب در،بیـ کرتزبـودنِ کمربرونهکردکاشارهنیز تهکننیابهیطرفازوآوردشماربه

مـورد درکـه گونههمانزیرا.داردیبستگبیکترارجاعۀدامنبههکبلستینساختاربهوابسته

،موردایندرواستمتفاوتصفتازترکیبساختار،فارسیدرشد،مشاهدهتلویحیترکیبات

ایـن لذا.داردايکنندهتعییننقشنیزساختار،معنابرعالوهونیستندمشابهفارسیوانگلیسی

بیـ کتر(ينـد یفرانیچنـ ،هـا  بیـ کترازدستهنیاپربسامدبودنِوجودباتاودش میموجبامر

.نشودمحسوبیصرفيایزايندهایفراجزء)زکمربرون

منابع

سـال سـوم    -متون درسی دورة متوسـطه (3ادبیات فارسی ).1393.(احمدي، احمد و همکاران

.هاي درسی ایران شرکت چاپ و نشر کتاب:تهران.)دبیرستان

متــون درســی دورة  (ادبیــات فارســی عمــومی   ).1393(ب، محمــد و همکــاران  پارسانســ

.هاي درسی ایران شرکت چاپ و نشر کتاب:تهران.)دانشگاهی پیش

.»یب در زبان فارسـ کمر هاي هبه واژ ییمعنا-ينحو يردیکرو«.)1385(نژاد، محمدرضاپهلوان

.147-3.159ش.39س.و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهدادبیات ةدکدانش ۀمجل

سـال   -متون درسـی دورة متوسـطه  (2زبان فارسی ).1393(محمد و همکاران  شناس، علی حق

.هاي درسی ایران شرکت چاپ و نشر کتاب:تهران.)اول دبیرستان

.یهمگـان یشناسـ  زبان يترکدۀنام انیپا.فارسیزباندریرفعلیغبکیتر.)1384(خباز، مجید 

.ییطباطباعالمهدانشگاه

-3.166ش.دسـتور .»جایگاه هسته در کلمات مرکب غیرفعلـی فارسـی  «).1386(مجیدخباز،

153.
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.2و1ش.12س.شناسـی  مجلـۀ زبـان  .»فعل مرکب در زبان فارسی«).1376(دبیرمقدم، محمد 

46-2.

مرکـز   هـاي معنـایی در اسـامی مرکـب بـرون      طهتبیین و تحلیل راب«).1391(سبزواري، مهدي 

هـاي علـوم انسـانی، پژوهشـگاه علـوم       پژوهشنامۀ انتقادي متون و برنامه.»فارسی معیار

.45-1.61ش.12س.انسانی و مطالعات فرهنگی

شفافیت و تیرگی معنـایی اسـامی مرکـب زبـان فارسـی از دیـدگاه       «).1392(سبزواري، مهدي 

.55-3.73ش.4د.هاي زبانیفصلنامۀ جستار.»شناختی

.سمت:تهران.صرفمبانی).1386(ویداشقاقی،

سـال دوم   -متون درسی دورة متوسـطه (2ادبیات فارسی ).1393(داوودي، حسین و همکاران 

.هاي درسی ایران شرکت چاپ و نشر کتاب:تهران.)دبیرستان

.نشـر دانـش  .»1فارسـی معاصـر   سـازي در  انات واژهکها و ام شیوه«).1370(اشرف صادقی، علی

.256-262.خرداد و تیر.64ش.7س

.نشـر دانـش  .»5سـازي در فارسـی معاصـر    انات واژهکها و ام شیوه«).1371(اشرف صادقی، علی

.39-45.خرداد و تیر.70ش.8س

.104ش.نشـر دانـش  .»فعل بسیط و مرکـب در زبـان فارسـی   «).1381(الدینءطباطبایی، عال

.20-24.تابستان

2ش.6دورة.نامۀ فرهنگسـتان .»صفت فاعلی مرکب مرخم«).الف1382(الدینءطباطبایی، عال

.62-22.71پیاپی

نشـر مرکـز :تهـران .فارسـی زبـان درمرکـب صـفت واسـم ).ب1382(الدینءعالطباطبایی، 

.دانشگاهی

سنامـۀ فرهنگسـتان  .»)1(ترکیب در زبان فارسـی  «).1386(الدینءطباطبایی، عال .35ش.9،

196-186.

.37ش.نامـۀ فرهنگسـتان  .»)2(ترکیـب در زبـان فارسـی    «).الف1387(الدینءطباطبایی، عال

213-186.

.38ش.فرهنگسـتان  ۀنامـ .»)3(یـب در زبـان فارسـی   کتر«).ب1387(.الـدین ءبایی، عالطباط

157-148.
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-40.202ش.نامۀ فرهنگستان.»)4(ترکیب در زبان فارسی «).پ1387(الدینءطباطبایی، عال

191.

.41ش.نامـۀ فرهنگسـتان  .»)5(ترکیـب در زبـان فارسـی    «).الف1389(الدینءطباطبایی، عال

165-151.

-43.165ش.نامۀ فرهنگستان.»)6(ترکیب در زبان فارسی «).ب1389(الدینءطباطبایی، عال

151.

.هـاي مرکـب   ترکیـب در زبـان فارسـی، بررسـی سـاختاري واژه     ).1394(طباطبایی، عالءالدین 

.فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار

بـر آثـار  ینگرشـ بـا ،یارسـ فزبانواژگانگسترشدربکیترنقش».)1371(ی، مصطفیعاص

قـات یتحقومطالعاتمؤسسۀ:تهران.316-329.دهم تابک.فرهنگ.»يگنجوینظام

.یفرهنگ

زبـان و ادب   ۀنامفصل.»بکمر هاي هواژ بندي هرد«.)1389(م بدخشان یابراه و ی، مصطفیعاص

.71-46.94ش.فارسی

پژوهشگاه علـوم انسـانی و   :تهران.وزساخت اشتقاقی واژه در فارسی امر).1371(کلباسی، ایران 

.مطالعات فرهنگی

.نشر مرکز:تهران.2چ.شناسیرده دگاهیاز د یدستور زبان فارس).1378(شهرزادماهوتیان،
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