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چکیده

با گسترش مرزهاا دنشا ن شظاا مفهاوم بشار شیا تیییار ما کنا  .نیا

دگرگوش به دو شیوه نشجا م پذیرد .شخست با مونجهه مستقیم با پ ی هها
و تجربهکردن و یادگیر نی مفاهیم نز محای پیرنماون و دو باه ویای
ترکیب مفاهیم موجود و خ ق مفاهیم ج ی  .نیمها مرکاب بازشمایاشنا

کارکرد فرنین ترکیب در هر زبان نیت .در نیمها مرکبن هسته توی

بخ

بع

که توصیفگار نیاتن تعا ی و تح یا ما شاود .در ونقا

توصیفگر باعثِ تمای ِ نیمِ هسته نز نیمها هممقوله خود ما شاود .در
هنگا شک گیر ِ ترکیب شون همونره نشتظار م رود که معناها نیمها

موجود در ترکیب تیییر کن و منطبق بر معنا نولیه و مستق نیا نیامهاا

شباش  .فرنین تولی معناا مجااز و نیاتعار و غیار نیاتنبای فرنینا

م نو نز مقولهیاز ذه بشر نز جهان بیروش نیات و معناا مجااز باا
1
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معنا ونژهبهونژهن پیوش ش دیک دنرد .بخ

مهم نز فهم زباان روزمارهن

تعبیر نیمها مرکب تازهونرد به زبان باه ویای ه ترکیاب مفهاوم نیات.
فرنین

که شق

آن در تعبیر و نیتنباط و معن بخشی ن شهای به نیمها

مرکب مشهود نیت .یخ گویان هر زبان قادرش مفاهیم رن به صورتها

مخت ف با هم ترکیب کنن و شتیجاه آن وجاود نیاام مرکاب باا یااخت
همسان نما دنرن معن و مفهو متفااوت نیات .در نیا مقالاهن چگاوشگ

معن یاز و نیتنباط و نلگوها مفهاوم نیامهاا مرکاب درونمرکا
فاری برری م شود.

واژههای کلیدی :معن ن نیتنباطن ترکیب مفهوم ن نیامهاا مرکاب

فاری درون مرک هسته آغازی و هسته پایاش

 .1مقدمه
نز جم ه مونرد که در معن شنای همونره مورد توجه نیات معناا ونژهباهونژه و غیار آن

نیت .معن شوع شخست نشاره دنرد به معنا خنث و نص

یك ونژه در جم ه و معنا شاوع

دو که معنا مجاز شی شامی ه م شود و گوشاههاا مخت فا دنرد باه یاور ک ا عباارت

نیت نز نیتعمال یك ونژه در معنای غیر نز معنا نص

خود .زبانشنایان شناخت بی نی

دو شوع معن تمای قائ شم شوش  .شکته قاب توجه درباره معنا ونژگااش نیا نیات کاه در
بسیار مونرد ح ود معنای ونژهها مشخص شیست به دلی نینکاه ونژههاا در جما ت شماود

م یابن یا بر نثر همنشین با ونژهها دیگر بار معنای آنها نف نی

یاا کااه

ما یابا  .در

ونق ن بافت تأثیر به ی نی بر معنا ونژگاش دنرد و نمکان خ ق معاش گوشاگون رن در ماورد

هر ونژه فرنهم م یازد و نی همان چی
ک

نیت که م تونش موجاب نبهاا و دوپه او شا ن

گردد .نز یو دیگر بافت غیرزباش م تونش منظورها مخت ف رن به ذها بریااش و

تعبیرها متفاوت دنشته باش  .با نی توصیفن فرنین نیتنباط نز نب نرها نشسجا مت بوده و
شنوش همحور نیت .هنگام که گوین ه جم هها خود رن بیان م کن ن م دنشا و فارر رن
بر نی م گذنرد که شنوش ه قادر نیت تا نرتباط منطق بی آنها رن درك کن و بار نیاا
دنش

زباش و دنش

برونزباش خود بی جم هها نرتباط برقارنر کنا  .یعنا شانوش ه منظاور
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گوین ه رن درك کن و به نی ترتیب نیتنباط و تعبیر دریت نز ک

گوینا ه دنشاته باشا .

در نی مقاله منظور نز نیتنباط معن ترکیب یا نیتنبای نیت کاه دربرگیرشا دو جا نیام
مرکب درونمرک و شوع رنبطه معنای بی نج ن آنها نیت .به ویژه در نیمها مرکب درونمرک

معن ن شفاف و نیتنبای و ترکیب نیت .معن و تعبیار نیامهاا مرکاب بارونمرکا غیار

ترکیب و غیر شفاف نیت .در نی میانن یک نز شیوههاا زنیاا ونژهیااز در زباانهاا

مخت فن ترکیب نیت .در نی فرنین یك یا چن نیمن فع یا صافت و یاا حارف نهاافه باا

یازهن دیگر ترکیب م شوش و صورت حاص ونژهن مرکب نیت .به بیان دیگرن نیم مرکب
ونژهن نیت مرکب کاه حا نق نز دو تکاونژ پایاه یااخته شا ه و نغ اب هار یاك نز نیا

تکونژها به تنهای شی کاربرد دنرش نما در ترکیب به لحاا صاور و معناای باه هام پیوشا

خوردهنش و یك صورت ونح رن م یازش  .در نیمها مرکب زبان فاری جایگااه هساته
ثابت شیست و هر دو صورت هسته آغازی و هسته پایاش ونژهها مرکب غیرفع ا رن در فاریا
مشاه ه م کنیم .در ترکیبها زبان نشگ یس در حالت ب ششانن نیم دو هسته نیت.

 .2پیشینه پژوهش
در یول یه دهه نخیر پژوه ها متعا د در حاوزه نیاام مرکاب زباشهاا نشگ یسا و

فاری صورت گرفتهنیت .نز میان پژوه ها زبانشنایان نیرنش و غیرنیرنش که در مورد
نیمها مرکب نیت و به یور خاص به موهوع مقاله حاهر مارتب هساتن ن ما تاونن باه

آثار شااک ()Shaki, 1964؛ مقربا ()Mogharrabi, 1994؛ ک بایا ()Kalbasi, 2001؛

تهرنشیسا ()Tehranisa, 1987؛ فرشی ورد ()Farshidvard, 1972؛ کریم دویتان و وحیا
()KarimiDoustan & Vahid, 2014؛ یااب ونر ()Sabzevari, 2010؛ یبایبااائ

()Tabatabaei, 2004؛ خبّااز ()Khabaz, 2008؛ کا و همکاارنن ()Kay et al, 1976؛

دنویناا( ()Downing, 1977؛ بااور ()Bauer, 1993؛ الور ()Lauer, 1995؛ روزنریااو و

هریات ()Rosario & Hearst, 2001؛ فا و همکاارنن ()Fan et al, 2004؛ گاگناه و

نیپال ین( ()Gagne & Spalding, 2004؛ کایت و و کی ()Costello & Keane, 2000؛

تاگااالکی

و کای ( )Tagalakis & Keane, 2006و گرجیاو و همکاارنن ( Girju et al,

 )2005نشاره کرد.
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 .3ترکیب مفهومی
در نثر تاگاالکی و کای ( )Tagalakis & Keane, 2006نز قاول یسپریا ( Jespersen,
 )1941چنی آم هنیت کاه « ترکیاب مفااهیم باه یاور مانظم در زشا گ روزماره ماا ونقا
م شوش تا نیمها ج ی

برن ماونرد و نقا

ج یا بوجاود آینا و مرزهاا زباان ماا

گسترش یابن  .در ونق ن بیشتر عبارتها و ترکیابهاای کاه هار یااله ونرد زباان ما شاوش

حاص ترکیب ونژهها موجود هساتن  .هنگاام کاه ترکیابهاا ج یا ونرد یاك زباان

م شوش ن جامعه زباش آشها رن درك م کن و نی ششاشگر گوشهن نز خ قیت نیای زباان
یبیع نیت .در برخ مونردن حت ترکیبها باه اااهر یااده و ج یا در حاوزه معناای

خودن بسیار غن هستن و معاش مخت ف رن نلقا م کنن  .»...بر نی مبنان فرنین توصیفگر ن

فق دربرگیرش

نف ودن یك یا چن ویژگا باه هساته شیسات .در ونقا تعبیار مفهاو هاا

ترکیب شام تعام بی دو مفهو نیات تاا نفا ودن یکا باه دیگار  .میا نن و چگاوشگ

ترکیااب مفهااوم ن بساایار ونبسااته بااه رنبطااه میااان مفاااهیم نیاات و در ونقا نیا رنبطااه باای

توصیفگر و هسته نیت که ترکیب مفهوم رن شک ما دها  .بارن شموشاهن «»corporate
در دو ترکیب « »corporate lawyerو « »corporate stationeryمعاش متفااوت دنرد و یاا
ممک نیت ترکیب دنرن ویژگا هاای شاود کاه در مفااهیم نولیاه وجاود ش نرشا  .ماشنا

« »stone squirrelکاه شااوع یان( ت ئینا نیااتن در حاال کاه مفهااو ت ئینا بااودن در

هیچیك نز مفهو ها ترکیب وجود ش نرد.

در مقالا کایاات و و کای ( )Costello & Keane, 2000, p. 301در مااورد ترکیااب

مفهوم به نی شکته نشاره ش هنیت که تعبیر یخ گوهاا نز ترکیابهاا ج یا باه ویای

ترکیب مفهوم ن نغ ب شام دو فرنین نیات :شخساتن یااخت ترکیاب مفهاوم و یاپ
نیتفاده نز نی ترکیب بارن یاافت مرجا موجاود در بافات کا

پیشای  .بارن شموشاهن در

ترکیب « »leg screwsمعادل «پیچ پایاه» در فاریا ن در دفترچاه رنهنماا شصاب میا ن نیا

ترکیب مفهوم شک م گیرد که «پیچ پایهن پیچ نیت که برن وص کردن پایاه باه میا

به کار م رود» گا بع
نرجاع به بافت ک

عبارت نیت نز یافت پیچهای که شمایانگار نیا مفهاو هساتن .

به ویژه در تعبیر ترکیب تأثیرگذنر نیت .برن شموشهن همی ترکیاب در

بافت دیگر م تونش شمایانگر پیچهای باش که به شک «پا یا پایاه» هساتن و ماونرد نز
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نی قبی  .نی ندعا که ترکیب مفهوم بسیار متأثر نز توصیفگر نیات تاا هساتهن در کااشون

توجه شظریاه کااری  1و در تقابا باا شظریاههاا یرحاونرهن  2نیات .شکتاه دیگار کاه نز

یافتهها موجود مشاه ه م شود نی نیت که توصایفگار در ترکیاب مفهاوم ن باافت رن

بوجود م آورد که در آن تعبیر هسته صورت ما گیارد و یبقاه معناای هساته دچاار تیییار
م ا شااود .باارن شموشااهن در بافاات توصاایفگاار «کوهسااتان» در ترکیااب نشگ یس ا «پرش ا ه

کوهستان»ن « »mountain birdهسته نیم پرش هن به یبقهن تع ق دنرد که باه نیا صاورت
تعریف م شود« :چی های که به لحا مکاش در کوهستان هستن ».

در هنگا ترکیب مفهوم ن ت فیق نز دو کارکرد رخ م ده زیرن در یاك ترکیاب هام

مفهو توصیفگر و هم مفهو هستهن در یاخت مفهو شهای ترکیاب ونرد ما شاوش و در
نی میان مفهو توصیفگر نیت که تعیی م کن کا ن یاك نز چنا کاارکرد نشحصاار

دویویه3ن در شظر گرفته م شود.کارکردها دنرن نشحصار دویاویه هساتن زیارن نیام هساته
شم تونش به یور هم مانن در بی

نز یك رنبطه مشارکت دنشته باش  .بارن شموشاهن مفهاو

پرش ه شم تونش به یور هم ماان دو شاوع رنبطاه مکااش «پرشا ه کوهساتان» و مااد «پرشا ه

پ یتیک » رن شام شود .در ونق ن در رقابت بی چن بافت هنگا نشتخاب یك رنبطاه بارن

یك ترکیبن نی توصیفگر نیت که تعیی م کن ک ن بافت و ک ن رنبطه نشتخااب شاود.
به یور ک مفاهیم ترکیب رن م تونن در یه گروه قرنر دند .یعن مفاهیم به یک نز صورتهاا

زیر با هم ترکیب م شوش  .برن آیاش در بیان تعریف شموشههای نز فاری آورده ش هنش :
 .1ترکیب رنبطهن  4:بیانگر رنبطهن نیت که به ویی آنن دو مفهو ترکیب به شاوع

به هم پیوش خاوردهنشا (درونمرک هاا) .شموشا فاریا  :آبمعا ش ن صافحهک یا ن

صنای دیت ن صن وقعقبن صورتغذنن بادن زمین ن بادن شورنتخممرغن ت اهماوشن

جارودیت ن جاروبرق ن جعبهنب نرن جگرییاهن چادرشماز.

 .2ترکیب کیف  5:کیفیت و خاصیت رن نز یك مفهو به مفهوم دیگر منتق م کنا .
در نی شوع ترکیب مفهوم که به ویژه در ترکیبها درونمرکا دیا ه ما شاودن

1

CARIN theory
schematic theories
3
mutual exclusiveness function
4
relational
5
property
2
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دو مفهو و یا دو ونژهن که در کنار هم قرنر م گیرش ن در یك ویژگ یا بیشتر باه

هم شباهت دنرش و در ونق ویژگ یك مفهو به مفهوم دیگار یارنیت ما کنا .

برن شموشهن «نردكماه و پرش هماه » با «شااهمااه » تفااوت دنرشا  .در دو ماورد

نولن ماه در جایگاه هستهن با توصیفگرها نردك و پرش ه شباهت اااهر دنرد
در حال که در ترکیب «شاه ماه » نی ویژگ مشاه ه شم شاود و هار یاه ترکیاب

درونمرک ا هسااتن و هماای یااور در مااورد ترکیاابهااای ماشن ا «آچارش ا ق » و
«آچارک غ » در مقایسه با «آچارفرنشسه».

 .3ترکیاب پیویات /پیوش

 :1ترکیبا نز هار دو مفهااو (ترکیاب هامتارنز (متااونزن)-

ترکیب عطف ) به صورت یکساان نیات .ماشنا شایربرشین شایرقهوهن ها و شقای

قولوقرنرن کاردنش .

ن

کایت و و کی ( )Costello & Keane, 2000پنی شاوع تعبیار رن در نشاونع ترکیابهاا

نیم معرف م کنن  :رنبطهن ن کیف 2ن آمیخته3ن پیوش

 4و مفهو شاناختهشا ه .5در تعبیار

رنبطه ن ن یك شوع رنبطه بی مفاهیم با هم ترکیب ش هن شمود م یاب ماشن ترکیب نشگ یس

«چاقو نیب»ن که چاقوی برن کشت نیب نیت .در تعبیر کیف ن کیفیت یک نز مفااهیم

ترکیبش ه در مفهو بع
کاکتو

بازشمای م شود ماشن «ماه کاکتو » که کیفیت و خاصایت

در ماه شمود م یاب و مااه در ونقا خااردنر نیات [ .]...در تعبیار آمیختاهن دو

مفهو با هم آمیخته م شوش و ویژگ ها دو مفهو به یاور یکساان در ترکیاب مفهاوم

بااروز م ا یاب ا  .باارن شموشااهن در ترکیااب نشگ یس ا «»a drill screwdriverن «درل پاایچ

گوشت »نکه دو نب نر در یك نب نر نیت ویژگ ها هر دو مفهاو بیاان ما شاود .در تعبیار
پیوش

ن ترکیب مفهوم شموشهن نز هر دو مفهو ترکیبش ه نیات .بارن شموشاهن ترکیاب

نشگ یس « »pet fishشوع ماه رشگای شاحیاه نیاتونی نیات کاه در نکونریاو شگها نر

م شود .یعن هم حیونش وحش و هم حیاونش نه ا نیات و بااالخره تعبیرمفهاو شاناخته

ش هن مفهو ویژ شناختهش هن رن توصیف م کن که باا مفااهیم ترکیابشا ه در نرتبااط
1

conjunction compound
property interpretations
3
hybrid interpretations
4
conjunctive interpretations
5
known-concept interpretations
2
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نیت .برن شموشهن « »cow houseبه معنا همان «( »cowshed/byreیوی ه) نیت مح

که

در آنجا گاوها شگه نر م شوش (همانن  .)301-2با وجود نی پنی شوع تعبیرن گوشاههاا

مخت ف درون هریك به چشم م خورد و بعض نز تعبیرها به یور کام ن در قالب هیچیك

نز نی تعبیرها شناختهش ه جا شم گیرد (همانن.)302

الور ( )Lauer, 1995هشاات تعبیاار حاارف نهااافهن »from« -ن «»aboutن «»atن «»onن

«»inن «»withن « »forو « -»ofرن به عنونن مقولههاا یبقاهبنا

برنیا

نی یبقهبن

معناای در شظار ما گیارد.

ن ترکیاب نیام « »bird sanctuaryرن بارن شموشاهن ما تاونن باه دو

صورت «»sanctuary for birdن « »sanctuary of birdدیتهبن

کرد .مشک نص

با نی

مقولهها نشت نع نی جا نیت که بیشتر معنا ترکیبها منفرد نز دیت ما رود و گااه
نوقات هیچ رنه وجود ش نرد که تعیی کنیم آیا یاك صاورت نز یاك مقولاه یاا مقولاهن

دیگر مشتق م شود ( .)Girju et al, 2005, p. 480فان و همکارنن ( Fan et al., 2004, p.

 )1نی نمر رن ک تر نز نشتخاب یك مقوله برن هر ترکیب م دنشن  .آنها به دشبال شنایاای
رنبطهها معنای هستن که نیمها یك ترکیب رن به هم پیوشا ما زشنا  .نیا رنبطاههاا
معنای دربرگیرش

ح ود پنجاه رنبطه موهوع هساتن ماشنا «»agentن «»locationن «has-

 »partو « .»objectگرجیو و همکارنن ( )Girju et al, 2005در مقالهن باا برریا توزیا

رنبطهها معنای ترکیابهاا نیام در پیکاره دندهاا ما کوشان تاا وهاعیت «فضااها

معنای »1رن روش کنن  .در تعریف آنهان یك فضا معنای «مجموعه رنبطههای نیت کاه

ترکیبها نیم آنها رن شام م شوش (همان)» .در نی مقاله ج ول نز ی و پنی رنبطه
معنای ممک بی نج نء ترکیب نرنئه م شاود کاه مبناا کاام

ترکیبها نیت.

بارن یبقاهبنا

معناای

کریسااتینا گاگنااه و نیااپال ین( ( )Gagne & Spalding, 2004بیااان کااردهنشاا

ترکیاابیاااز نز رنیاایتااری فرنین ا ها یاااختِ ونژه در زبااانهااا گوشاااگون (نز جم ااه
نشگ یس ) نیت که در آن نیمها و صفتها با نیمها دیگر ترکیب م شاوش تاا ونژههاا

ج ی

خ ق شوش  .در نی مقالهن آنها در پ برری نی مسئ ه بودش که آیا فرنینا

کاه

در یاخت ترکیب نیای نیت یعن بهوجودآم ن رنبطه بی نج ن ترکیبن برن بازیافات و
semantic spaces

1
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نیتفاده نز ترکیبها آشنا هم نهمیت دنرد .شوع رنبطهن که بی نج ن ترکیب برقرنر نیات
تا ح زیاد معنا ترکیب رن تعیی م کن  .در ونق ن برن یاختهش ن یك ترکیبن شوع و
شق

رنبطه ک ی

نیت .به بیان دیگرن شوع رنبطهن که بی نج ن ترکیب وجاود دنردن در

برآین معنای ترکیب بسیار تعیی کنن ه نیت و در ونقا همای رنبطاه دلیا باهوجودآما ن
یك ترکیب نیت .رنبطهن تقاب

رن که در معنا ترکیب مشاه ه م شودن خ ق م کن  .نماا

دلی تمای بی هستههان م تونش عام

غیر نز کاربرد باش  .در ترکیبها « »plastic potو

« »office potقور که نز ماده پ یتیك نیت با یك قور که نز ماده ف نیات در تقابا

نیتن شه با یك قور که به شک

خاص و یا به منظور خاص یاخته ش هنیات .بناابرنی

ماده و مح مورد نیتفادهن دو زیر مقوله نیجااد ما کننا  .رنبطاه بایا تویا شانوش ه و یاا

خونشن ه دریافات شاود و نز صاورت ترکیاب مشاخص شما شاود ( Gagne & Spalding,

.)2004, p. 478

 .4رابطههای معنایی در اسامی مرکب درونمرکزِ هستهآغازین
در نی بخا ن شموشاههاای نز رنبطاههاا گوشااگون معناای در تعا ند نز نیاام مرکاب

درونمرک هسته آغازی شنایای و برری م شوش  .شخساتی رنبطاهن کاه باه معرفا آن
م پردنزیمن رنبطه منشاء (نزی ) نیت .شموشههای نز نیمهاا مرکاب هساته آغاازی دنرن

رنبطه منشای  :تخماه (نز) کا ون تخام (نز) مارغ ن خااك (نز) آها ن روغا (نز) حیاونش ن

روغ (نز) شبات ن ییگار (نز) برگن ق م (نز) ش  .در نی شموشاههاا وجاود حارف نهاافه «نز»
ششاشه بارز برن وجود نی شوع رنبطه نیت .تفاوت نی شوع رنبطاه باا رنبطاه مااد در نیا

نیت که در رنبطه منشاءن ونبسته منب و خایتگاه هسته نیت و هسته برگرفته نز ونبسته نیات.

تفاوت رنبطهن که نز یو توصیفگر نعمال م شودن باعث توصیف معنا هسته م شود.

بسیار نز نیمها مرکب که با «آب» در جایگاه هساته یااخته شا هنشا ن دنرن رنبطاه

منشای هستن  .شموشههای نز نیمها مرکب یاختهش ه نزآب (هسته) +نیم (توصیفگار):
به معنا آب که نز آن نیام گرفتاه شا هنیات و در ونقا توصایفگار شاوع آب رن تعیای

م کن  .برن شموشه :آبغورهن آب که منشا آن غوره نیت .آبجون آب کاه منشاا آن جاو
نیاات .آب مع ا ش ن آب ا یبیع ا نیاات کااه منشااا آن مع ا ن (بااه مفهااو عااا و یبیعاات)
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نیت.آبمیوهن آب که منشا آن میوه نیت.آب دهانن آب که منشاا آن دهاان نیات .شموشاه

نیمها مرکب دیگر وجود دنرش که با وجود همی هسته رنبطه در آنها متفاوت نیات.
برن شموشهن آببایر دنرن رنبطه منظور و کااربرد نیاتن یعنا آبا کاه باه منظاور
نیتفاده و مخصوص باتر نیت.آبمقطر دنرن رنبطه حالت نیاتن یعنا آبا کاه تقطیار

ش هنیت .آبی دنرن رنبطه محتونی نیت یعن آب که حاو گرده ها ی نیات شاه
آب که منشاء تولی آن ی باش .
نز ترکیبها درونمرک

آلوبخارنن بادن زمین ن بادن هن

که دنرن رنبطه مکاش هستن ن م تونن به نیمهاا مرکاب

ن تخمهجابوش نشاره کرد .رنبطاه مکااش /فضاای /موقعیت

تنوع دنرش و ممک نیت نز شوع نزی و یا در باش  .خایتگاه «آلاو خرنیااش » نز خرنیاان
نیت« .تخمهجابوش » نز جابون م آی « .بادن زمین » در زمی به عم م آی « .ک هفرشگا »

نز فرش( آم هنیت .همچنی ن در نیمها مرکاب آیناه بیا ن آیناه ج ونآیناه عقاب رنبطاه

فضای مشاه ه م شودن یعن مح قرنر گرفت جسم و ش که در ونق شوع رنبطه مکااش

نیت و همی یور در نیمها مرکب یاعتدیونر ن یاعتمچ (پشت مچ بسته م شود)ن

یاعت رومی

ن کیفجیب (مح قارنر گارفت دنخا جیاب)ن کیافدیات (کیاف قابا

حم اا کااه در دیاات ماا گیرشاا )ن کیاافدوشاا (رو دوش ماا نش نزشاا ) .در مااورد

ترکیبها «کیفجیب »ن «کیفدیت » و «کیفدوش » ممک نیت نی پری

پای

آیا

که در نی ترکیبها رنبطه منظور و کارکرد شی دی ه م شود .به نی معنا که کیفا کاه

برن دیت و یا برن نیتفاده بر رو دوش یاخته ش هنیت .نلبته ممک نیت نز یاك نیام

مرکبن بی

نز یك رنبطه دریافت شود نما یخنگو در شهایت بار نیاا

تجرباههاا و دنشا

فرد خودن یك تعبیر رن بر م گ ین و با توجه به شرح که نرنئه م ده م تونن دریافات

چه رنبطهن در ذه و شق

بسته نیت.

در شموشهها باالن تقاب ترکیبها «کیف دوش و کیف دیت » با هسته ثابت «کیاف»

بر نیا

تفاوت توصیفگر آنها نیت که دو شوع رنبطه (مکاش و کاارکرد ) رن باه ذها

م ری « .دیت» در برنبر «دوش» به معنا مح

نز با ن بارن قارنر دندن کیاف نیات کاه

منجر به نیتنباط رنبطه مکاش م شود .تعبیر دورتر نی دو ترکیب شتیجه رنبطه حجم نیات

که م تونش دربرگیرش

نی معنا باش که «کیف دیت و کیف جیب » کوچك هستن و در
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برنبر آنها «کیف دوش » ب رگ نیت (رنبطه حجما ) .بناابرنی تجرباه یاخ گاو و بافات

ک

م تونش رنبطهها مخت ف رن در به صورت هم مان فعال کن کاه یاخ گاو نز میاان

آنها یک رن بر م گ ین (رنبطه غالب) و یافتهها شظری کاری شیا تأیی کننا نیا ندعاا

هستن  .شکته مهم دیگر آن نیت که در نی مونرد میا نن کااربرد و بساام رنبطاه مکااش باا
توصیفگرها «دیتودوش» به عنونن مح

نز ب ن بسیار بیشتر نز رنبطاه حجما نیات و

تعبیر رنبطه مکاش با نحتمال باالتر رخ م ده .

شکته مهم در مورد نیتنباط شوع رنبطه به ویی یخ گوهاا نیا نیات کاه در بسایار نز

تعریفها م خ ها فرهن(ها ونژگان به یورهمن م تونن باه وجاود رنبطاه پا بارد.
برن شموشهن در فرهن( یخ برن نیم مرکب «جعبه فرمان» چنای آما هنیات« :ویای هن

برن نشتقال حرکت دورنش فرمان به چرخها که در نشتهاا میا فرماان خاودرو قارنر دنرد».

همانیور که مشاه ه م شود وجود حرف نهافه «برن » در نی تعریفن ششاشگر شوع رنبطاه

منظور و کارکرد نیت .در مقاب در نیم مرکب «جعبه تقسیم» که هسته آن باا ترکیاب
قب

یک نیت نی تعریف رن مشاه ه م کنیم« :محفظهن که مح نتصال و نششاعابهاا

ییمها برق یا مخابرنت نیت و معموالً رو دیونر یاختمانها یا ب شه دیتگاهها قرنر ما -

گیرد» .همانیور که مشاه ه م شاود وجاود ونژه «محا شاه ویای ه» ششااشگر رنبطاه مکااش

نیت .ع وه بر نی ن شموشههای نز رنبطه زماش رن در برخ نیمها مرکب م تونن مشااه ه
شمود .ماشن  :نما جمعهن شمازجمعهن شمازصبح.

رنبطه نب نر به کمك ترکیبها قاب معرف نیت .ماشن  :آچارجك (نبا نر کاه باه

کمك آن جاكهاا پیچا رن بااال و پاایی ما برشا  .آچاار چارخن آچارشام (آچاار

مخصوص باز و بسته کردن شم خودرو)ن تختهریم .در ونژهها مرکاب باا رنبطاه نبا نر

ع وه بر هستهن ک نیم مرکب یك شوع نب نر و ویی ه نیت .نلبته همانیور که نز نی مورد

و مونرد دیگر نیتنباط م شودن م تونن بای

نز یاك رنبطاه رن بارن نیام مرکاب در شظار

گرفت و رنبطهها با هم همپوش دنرش  .به ویژه بای نشاره شمود رنبطه منظور و کاارکرد

در رنبطه نب نر پنهان نیت .درمورد نی نیمها مرکاب رنبطاه منظاور و کاارکرد در
درون خود رنبطه نب نر رن شی جا م ده و م تونن با آیانگیر شتیجه گرفت که رنبطاه
نبا نر در ونقا شااوع رنبطاه منظاور وکااارکرد نیات .بارن شموشااهن در ماورد «آچااار
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لولهگیر» بای نشاره شمود که شوع نب نر و ویی ه نیت که باه منظاور گارفت و شگااه دنشات
لوله به کار م رود و یا «آچار شم »ن نب نر نیت برن بازکردن شم و تخته ریام نبا نر
برن ریم کردن نیت.

رنبطه منظور و کارکرد ن در برگیرش معنا بارن و باه منظاور و مخصاوص نیات.

برن شموشهن «تخت خونب» تخت نیت برن خونبی ن« .تخته نیکیت»ن تختهن برن نیکیت

کردن نیت« .تخته کنتور» تختهن برن شصب کنتور نیات .باا نیا حاال هایچیاك نز نیا

ترکیبها نب نر شیستن و رنبطه نب نر ش نرش « .آببایر »ن آب به منظور نیاتفاده در باایر

نیت« .نیبابباز » برن باز کردن نیت« .جعبه نب نر»ن جعبهن برن شگهدنر نب نر نیات.

«چرنغ مطالعه»ن چرنغ برن مطالعه کردن نیت و شموشهها بسیار دیگار ماشنا آشچاه در

زیر م آی دنرن نی رنبطه نش  :تختهنب نرن تختهپرشن تختاهریامن تختاهشانان تختاهشایرجهن

تختهگوشتن تختههالترن ت هماوشن جعباهآچاارن جعباهکنتاورن چارنغخاونبن چارنغرنهنماان

چرنغدیت ن چرنغخطرن چاوبنیاک ن خمیردشا ننن خمیارری ن یایمجاوشن یایملحایمن

کاغذدیونر ن کاغذکادون ک وخورش ن کیسهخونبن کیسهزبالهن کیسهفری رن لبا خونب.

رنبطه دربرگیرش ه ویژگ ن با بسام باال در نیمها مرکاب دیا ه ما شاود .بسایار نز

ترکیبها به ویژه ترکیبهای که توصیفگار آنهاا یاك صافت نیات دنرن نیا رنبطاه

هستن  .در ونق در نی ترکیبها ویژگ توصیفگر نز یریق یك شوع رنبطه به هسته شسبت
دنده م شود و ترکیب تعبیر م شود .نی شاوع رنبطاهن یاك ویژگا یاا صافت رن باه هساته

ترکیب شسبت م ده  .برن شموشاهن نره ماوی بسایار شاازك نیات و باه لحاا دنشات نیا

خصوصیت شبیه تار مو نیت و دنرن رنبطه دربرگیرش ه ویژگ نیات نگرچاه شاوع نبا نر

هم م باش  .نرهد یرن دو یر دنرد .نشبرک غ به شک ک غ نیت .بادن شور و پفكشمکا

دنرن صفت شور نش  .می بادنمك قطعهن در خودرو نیت که شابیه باادن نیات .یاوزن

میخ شبیه میخ نیت .دوش ت فن شبیه گوش ت ف نیت .دنم ش ونر ن دنمنا نیات کاه
به شک ش ونر نیت .شموشهها دیگر نز نیمها مرکب با نی شوع رنبطاه عباارت نشا نز:

آبگر ن آبشباتقیچ ن آچارتختن نرهشونر ن باباب رگن بادن شورن تختهیهالن تختهییاهن

جگریفی ن جگرییاهن چرنغیب ن چرنغقرم ن ح ونشکر ن خیارشاورن رنهپ اهن روغا جاما ن
ینجاق تهگردن ییمانیفی ن شاگرد نولن ق مری  .همانیور که نز نی شوع رنبطه بر ما آیا
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در نیمها مرکب دنرن رنبطاه دربرگیرشا ه ویژگا ن هساته یاا در یاك ویژگا (نز شاوع
ااهر ) با توصیفگر وجه نشترنك دنرد و یا صفت و خاصیت منتسب به آن نیت .باا نیا

حال ترکیب نیم مرکب نیت و برن شموشه «جگر ییاه و جگار یافی » گاروه شیساتن  .زیارن
بی هسته و ونبسته کسره نهافه وجاود شا نرد و مهمتار نینکاه در فرهنا( ونژگاانن ما خ

ونژگاش مستق

دنرش و دنرن یك تکیه هستن  .نماا باه بااور شگارشا ه نیا شاوع نیامهاا

مرکب که توصیفگر آشها یك صفت نیتن نگرچه شوع ترکیب درون مرکا هساتن نماا

یك نیم مرکب تما عیار ونژگاش شیستن  .زیرن معنا آنهاا کاام ونژگااش ششا هنیات و

شم تونن نی صورتها رن ماشن ترکیب دو نیم در شظر گرفت .زیرن در ترکیاب دو نیام دو
مفهو کام ً با هم ت فیق م شوش و یك مفهو ونح رن م یازش  .نگرچه یک توصیفگر
دیگر نیت نما در ترکیب نیم و صفت یک نز مفهو های که صفت نیت نشت نع نیات

و در مفهو عین دیگر که هسته نیاتن شماود ما یابا و کیفیات ترکیاب مفهاو هاا بارن

چیرگ یك مفهو بر دیگر در برنبر گردهمآم ن دو مفهو در نیاام مرکاب متفااوت
نیت .همچنی بیشتر ترکیبها دنرن یاخت نیم و صفت در نص گروه شحو باودهنشا
و با تب ی ش ن به م خ

مستق با معنای خاص م تونن آنها رن ترکیب به شمار آورد.

به باور شگارش هن رنبطه خویشاوش

شاوع رنبطاهن م کا نیات .در رنبطاه م کا بای

توصیفگر و هسته رنبطه مالکیت برقرنر نیت .به نی معنا که یک نز دو جا ء توصایفگار
یا هسته به دیگر تع ق دنرد .در شموشههاا زیار نیا رنبطاه آشاکار نیات :بارندر زن نپسار
دنی ن پسر عمهن دختر خالهن دختر عماون خاونهر زنن خاونهر شاوهر .عا وه بار نیا ن رنبطاه

موهوع  1در نیمها مرکب زیر قاب مشاه ه نیات .در نیا شاوع رنبطاهن یکا نز نجا نء
مورد و موهوع ترکیب و یا به عبارت یک نز نج ن هسته و توصیفگر در ماورد آن نیات.

برن شموشهن نیم مرکب «نهافه حقوق» در مورد نهافه کردن حقوق نیت« .تنظایم موتاور»ن

در مورد تنظیم کردن موتور نیت .در نیمها مرکب زیر نی رنبطه دی ه ما شاود :نجااره

خاشهن نهافه خ متن نهافه کارن نهافه وزنن تسویه حساابن شارح حاالن شارکت تعااوش ن
شماره حسابن شماره یریال .همچنی ن شظاا در معناا تشاکی ت دولتا کاه قاعا ههاا

مربوط به حوزهن خاص رن قرنردند م کن و بر نجرن آنها شظارت دنرد .برن شموشه :شظا
themathic

1
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پ شک (تشکی ت صنف )ن شظا جم (شظا باه معناا مجموعاه کارهاا و قونعا
یربازنن آموزش دنده م شود)ن شظا مهن ی .

رنبطه ویی هن رن م تونن در نیم مرکب «تاکس یاروی

کاه باه

و تاکسا ت فنا » مشااه ه

شمود .رنبطه شیوه عم یا شیرو رن شگارش ه به مجموعه رنبطهها معنای نف وده نیت .نی شوع

رنبطه در مورد ویی هها ص ق م کن و نینکه یك ویی ه با چه شیروی کار م کنا  .شیارو

«نجاق برق » نز برق تأمی م شود و «نجاق گااز » باا گااز کاار ما کنا  .یاوخت «چارنغ

نلک » نز نلک و شیرو چرنغ شفت نز شفت تأمی م شود« .نره برق » با بارق کاار ما کنا ن
نگرچه یك شوع نب نر نیت .نتو بخار با شیرو بخار م کن و «پما

دیات » باا دیات کاار

م کن « .یاز دهن » با شیروی که نز یریق دهان م گیردن کار م کن  .نز شموشههاا دیگار

م تونن به جاروبرق ن چرنغگاز ن موتوربرقن موتورگاز ن پ هبرق ن جارودیت ن چرنغقاوه

نشاره کرد .رنبطه ج ء با ک رن در ترکیب ماشنا آجار پااره ما تاونن مشااه ه کارد .یعنا

قسمت نز آجر .شموشههاا دیگار :تختاهپاارهن آها پاارهن کاغاذپاره .رنبطاه یااخته شا ه نز

(محتونی ) رن در نیمها مرکب زیر ما تاونن مشااه ه کارد .آشرشاتهن آشا نیات کاه

دنرن رشته نیت .ح ونکنجا
شانقن

ن شانکشمش  .رنبطه بع

آجریهیاشت ن آینهقا

ن ح ایمبادمجاانن ح ایمبوق ماونن کیساهشا (دنرن شا )ن

/حجم /شک

رن در ترکیبهاا زیار ما تاونن یافات:

ن تختاهیاهالن چارنغموشا ن خیاارچنبر نخیاریااالد ن خیاارق م ن

ق مری  .رنبطه ماد رن در ونژهها مرکب زیر م تونن یافت :آجریفالن رنهآها ن ق امماون

ک هپویتن ک همخم ن ک هشم

ن شونرتف ون .نز شموشههای نز رنبطه جنسیت م تونن باه

دویتپسرن دویتدخترن دویتزنن دویتمرد نشاره کرد .رنبطه شیوهن ما تونشا مشاتم
بر مونرد ماشن دکمهفشار ن دش همعکو ن ینجاققف

باش  .رنبطه شتیجاهن دربرگیرشا

مونرد ماشن صنای دیت ن «خاكنره» شتیجه و حاصا نرهکاردن نیات کاه خااك در نیا
ترکیب به معنا شوع «برنده یا شرمه» نیت .در شهایتن رنبطه شامشاخص ما تونشا ماونرد
ماشن ک وح ونی ن نشونع شانن ک مقمر ن ک مین(ن مقاب هبهمث رن شام شود.

 .5رابطههای معنایی در اسامی مرکب درونمرکز هستهپایانی
شموشههای نز رنبطهها معنای در نیمها مرکب فاری هستهپایاش عبارتن نز:
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 رنبطه مکاش در ترکیبها درونمرک هسته پایاش  :آشپ خاشهن نیا حهخاشاهن باتخاشاهنپستخاشهن پشتبا ن تاریاكخاشاهن تشاریحخاشاهن تصافیهخاشاهن ت فا خاشاهن ت مباهخاشاهن

توپخاشهن چاپخاشهن چا خاشهن دنروخاشهن دبیرخاشهن دریاکنارن دفترخاشهن یردرد (مح

درد در شاحیه یر)ن یردخاشهن یفارتخاشه .بای نشاره شمود نیام «خاشاه» باه معناا جاا و

مکان در نی ترکیبها کارکردپسوش و یا شیمهپسوش رن یافته نیت.

 رنبطه موهوع رن در نیمها مرکب زیار ما تاونن مشااه ه شا  :آببهاان آئای شاماهننجارهبهان نجارهشامهن نجازهشامهن نیا شامهن نیتونرشامهن نیاتعفاشامهن ناهارشاماهن نعتبارشاماهن

نعترنفشامهن نمتیازشامهن بخ شامهن تفاهمشامهن تقاهاشامهن تق یرشاماهن تقسایمشاماهن تونفاق-
شامهن توبهشامهن توبیخشامهن توصیهشامهن دندشامهن دنش شامهن در شامهن دعوتشامهن روزشاماهن

رهایتشامهن یالشامهن یوگن شامهن شبشامهن شاکایتشاماهن شاهادتشاماهن هاماشتشاماهن

ی قشامهن غ شامهن فالشامهن فرهن(شامهن فصا شاماهن فای مشاماهن قاولشاماهن کتاابشاماهن
گذرشامهن معرف شامه.

 -رنبطه موهوع که موهوع ترکیب درباره توصیفگر آن نیت در ترکیبهاا مقابا

هم دیا ه ما شاود :چشامپ شاكن دشا ننپ شاكن روننپ شاكن دن پ شاكن در نیا

ترکیبها پ شك در مورد هریك نز مونرد باالن تخصص دنرد.

 رنبطه محتونی به نی معن نیت که نیام هساته حااو و محتاو توصایفگار و نیامونبسته خود نیت .برن شموشه «آلبالو پ و» شوع پ و نیت که حاو آلبالو شیا ما باشا

شموشهها دیگر عبارت نش نز :باقاالپ ون یب

ییر نیت)ن ع

پ ون ییرترشا (شاوع ترشا کاه دنرن

پ ون ک مپ ون ماشپ ون ماه پ و.

 رنبطه زماش  :تازهدنمادن تازهعارو ن تاازهمسا مانن جمعاهباازنرن شانبهباازنرن شانبهشابنیهشنبهشب.

 -رنبطااه دنرن ویژگ ا  :پاای نمضااان پاای آگه ا ن پاای بهااان پاای فااررن پاای قس ا ن

پی قرنردندن پی دنششگاه ن پی شیاازن تاكتیارن تاكدر ن تاكزشا(ن تاكیارفهن

تکیهک ن تهری

(ری

بسیار کوتاه)ن تاهرشا(ن تاهصا نن تاهلهجاهن تاهمایاهن تاهما هن

تهشق ن جوجهکباب (در نی ترکیب شی هسته تعیی کنن ه شوع رنبطه نیت).
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 ویژگ ب رگا و عظمات در نیامهاا مرکاب روباهرو مشااه ه ما شاود :شااهبیاتنشاهتوتن شاهدنمادن شاهرنهن شاهرگن شاهفنرن شاهک ی ن شااهکاارن شااهلولاهن شااهمااه ن
شاهشامه.

 -شموشااهن دیگاار نز نیامهااا مرکااب بااا رنبطااه دنرن ویژگا عبااارت نشا نز :آزندرنهن

ب رگرنهن پیرزنن پیردخترن پیرگیاهن پیرمردن تختهبیا ن تختاهمالاهن تیا نرهن خااندندنشن

خاندنی ن دیتهچكن یرخرگ.

 رنبطه ع /یبب  :تبخال (خال که ع ت آن تب کردن نیت) .یی ب (آب که بر نثارآم ن یی جار شود «یخ »).

 رنبطه ماد  :تختهپ (پ و معبر یاخته ش ه نز تخته)ن م ندشمع . -رنبطه خویشاوش

 :پ رج ن پ رزنن پ رخاشمن پ رشوهر.

 رنبطه منظور و کارکرد  :دیتنب نر (نبا نر دیات)ن کااربرگ نکارپوشاهنکارگروهنکاالبرگن عابرباشك.

 -رنبطه شتیجه ن  :دیتم دن کارم دن دیتخ .

 -رنبطه شامشخص :شقطههعف ن شقطهشظر

 در مورد ترکیبها «په ودردن یردردن پادرد و کمردرد» بای نشاره شمود نی نیمهاامرکب دنرن رنبطه منشائ هستن  .نز یو دیگر به شظر م ری رنبطه مکاش  /شاحیاهن

شی نز نی ترکیبها بردنشت م شود .در مورد «پادرد» برن شموشاهن منشااء درد نز شاحیاه

پا نیت (منشاء و شاحیه) .نلبته بسته به تعبیر پ شك و بیمار نمکان وجود هردو شاوع رنبطاه

وجود دنرد .همانیور که پی تر نشاره ش ن نی مسئ ه همان شکتهن نیت کاه دقیقااً در

شظری کاری مطرح ش هنیت .به نی معنا که ممک نیت چن رنبطه در ترکیب به یاور

هم مان با هم فعال شوش نما در شهایت یک برن تعبیر برگ ی ه م شود .به شظر شگارشا ه
نشتخاب رنبطه برنیا

دی گاه یخ گو و تجربهها و نز جهان خارج نیت .در مورد

شموشهها باال نز دی بیمار مح درد نهمیت بیشتر دنرد نما نز شظر پ شاكن منشااء درد
م تونش مهمتر باش و در ذه پ شك نی شوع رنبطه شک گیرد.
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 .6جمعبندی :الگوهای مفهومی در اسمهای مرکب فارسی
به لحا مفهوم /معنای ن شاک گیار ترکیاب حاول محاور و مرک یات مفهاوم باه شاا
«مفهو کاشوش » نیت .مفهو کاشوش بخش نز ترکیب نیت که بیشاتری نی عاات معناای

ترکیب رن شام م شاود و در ونقا هماان هساته معناای نیات .بخا

دیگار ترکیاب کاه

توصیفگر نیت نی مفهاو رن محا ود و باه شایوهن مشاخص ما کنا  .در ترکیابهاا

برونمرک به دلی شبود هسته معنای در ترکیبن مفهو کاشوش در خارج نز صورت ترکیب

شک م گیرد نما ترکیب در زبان یافت شم شود که به یور کاما نز مفهاو کااشوش تها
باش  .نلگوها معنای ترکیبها بر نیا

نلگوها رنبطهن تعیی م شود .همانیور که باا

نرنئه دندهها مشاه ه ش در ترکیبها درونمرک م تونن نشونع رنبطههاا شاناختهشا ه و

حت فرنتر نز آنها رن مشاه ه کرد .شموشهنی نز رنبطهها پر بسام عبارت نش نز رنبطههاا
مکاش ن زماش ن کارکرد /به منظورن نب نر ن عام و رنبطه دنرن ویژگ .

یک نز موهوعهاا مهام در ماورد نلگاو معناای ترکیابهاان ترتیاب چیان

نجا نء

ترکیب نیت .همانیور که پی تر نشاره ش کایت و و کی ()Costello & Keane, 2000
پنی شوع تعبیر معنای رن در نشونع ترکیبها نیم معرف م کنن که مشتم بار رنبطاهن ن
کیف ن آمیختهن پیوش

و مفهو شاناختهشا ه هساتن  .تعبیار رنبطاه ن نز ترکیابهاا شاام

تمام مونرد نیت که به ویژه نز ترکیبها درونمرک قاب دریافت نیت و توصیفگر
به ویی یک نز رنبطهها موجودن مفهو هسته رن مح ود م کنا  .در تعبیرهاا رنبطاهن ن

یك شوع رنبطه بی مفاهیم با هم ترکیب ش هن بروز پی ن م کن  .ماشن «کاغاذ دیاونر » کاه

دنرن رنبطه منظور و کارکرد بای هساته و توصایفگار نیات و درونقا توصایفگار
«دیونر»ن تعیی م کن که نیم هسته «کاغذ»ن برن نیتفاده بر رو دیونر نیت.

در تعبیر کیف ن کیفیت و خاصیت نز یك مفهو به مفهوم دیگار منتقا ما شاود .در

نی شوع تعبیر شی که به ویژه در ترکیبها درونمرکا دیا ه ما شاود دو مفهاو و یاا دو

ونژهن که در کنار هم قرنر م گیرش در یك ویژگ یا بیشاتر باه هام شاباهت دنرشا و در
ونق ویژگ یك مفهو به مفهوم دیگر یرنیت م یاب  .برن شموشهن نردك مااه ن پرشا ه

ماه  .در تعبیر کیف ن کیفیت یک نز مفاهیم ترکیبشا ه در مفهاو بعا
ماشن ماه کاکتو

که کیفیت و خاصیت کاکتو

باروز ما یابا

در ماه بازشمای م شود و مااه در
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ونق خاردنر نیت .در تعابیر آمیخته دو مفهو باا هام آمیختاه ما شاوش و ویژگا هاا دو
مفهو به صورت یکسان در ترکیب مفهوم بروز م یاب  .برن شموشهن در ترکیب نشگ یسا

«درل پیچ گوشت »نکه دو نب نر در یك نب نر نیت ویژگ ها هر دو مفهو بیاان ما شاود.

در تعبیرها پیوش
پیوش

ن ترکیب مفهوم شموشهن نز هار دو مفهاو ترکیابشا ه نیات .تعبیار

ن گ ی هن نز هر دو مفهو ترکیب نیت نما بر خ ف تعبیر آمیخته هر دو مفهاو باه

یور یکسان در ترکیب بروز ش نرشا  .ترکیابهاا دوتاای (متاونزن) بیشاتر نز نیا نلگاو

تعبیر پیرو م کنن  .تعبیر شهای در نی شوع ترکیابهاا برآینا

نز هار دو مفهاو و در

عی حال جم دو مفهاو شیسات .بارن شموشاهن ترکیاب نشگ یسا « .»pet fishنیام مرکاب

متونزن «آب شمك» شه شوع آب نیت و شه شوع شمك و تعبیرآمیخته ش نرد .زیرن شم تاونن

گفت آب که شمك نیت و شمک که آب نیت .در ونق تعبیر ترکیابن پیوشا

نز هار دو

مفهو نیت .در میان نشونع تعبیرهان تعبیر رنبطهن و کیف شسبت به تعبیرها دیگارن بیشاتر و

رنییتر نش  .با وجود نی ن پنی شوع تعبیرن تنوعات زیاد درون هرک ن به چشم ما خاورد و
بعض نز ترکیبها به یور کام ن در قالب هیچیك نز نی تعبیرها شاناختهشا ه گنجاشا ه

شم شود.

در فاری ماشنا نشگ یسا ما تاونن بارن ترکیابهاا درونمرکا ن تعبیرهاا حارف

نهافهن در شظر گرفت .نی شوع تقسیمبنا

رنبطاهن ن در ونقا شاوع تقسایمبنا

کا

معنای نز نشونع رنبطهها موجود بی نج نء ترکیاب نیات نماا در آن کیفیات و شاوع رنبطاه

خاص مورد توجه قرنر شم گیارد .تعبیرهاا حارف نهاافهن فقا در ماورد ترکیابهاا

دنرن رنبطه قاب یرح نش  .الور ( )Lauer, 1995در نشگ یسا باه هشات ماورد نز نیا شاوع

رنبطه بر مبنا تعبیرها حرف نهافهن نشاره م کن که عباارت نشا نز «»fromن «»aboutن
«»atن «»onن «»inن «»withن « »forو «.»of
نیمها مرکب درونمرک

که توصیفگر آنها صفت نیات و رنبطاه آنهاا نز شاوع

دنرن ویژگ نیتن نغ ب تعبیرها حرف نهافهن ش نرش  .ماشن  :ک ام پایچن گوجاه یاب ن
آلو ییاهن پفك شمک ن دش ه یبكن یوزن ته گرد .نما در مورد ترکیب و نلگوها مفهاوم

همانیور که نشاره ش ن چگوشگ نی ترکیب منجر باه شاوع خاصا نز تعبیار ما شاود .در
نیمها مرکب درونمرک به دلیا وجاود هساته و ونبساته و رنبطاهن خااص بای آنهاان
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ترکیب مفهوم نز شوع رنبطهن نیت و وجود رنبطهن مشخص منجر به تعبیر یاری تار نز

نشونع دیگر تعبیرها م شود و یاخنگو باه یارعت معناا ترکیاب رن در ما یابا  .نز نیا رو
معنا ترکیب شفاف و نز درون آن دریافت م شود .در نیمها مرکب برونمرک به دلی

شبود هسته و ونبستهن کاه توصایفگار آن باشا ن تعبیار رنبطاهن در درون ترکیاب شاک

شم گیرد نز یرف تعبیرها دیگر هم مشاه ه شم شاوش زیارن تعبیرهاا کیفا ن آمیختاه و
پیوش

شی در مورد ترکیبها هستهدنر به کار م رود.

جدول  :1انواع تعبیرهای حرفاضافة فارسی در ترکیبهای درونمرکز
شموشهن نز ترکیبها نزی () from
در فاری

ترکیبها درباره نی () about
ترکیبها برن ()for
ترکیبها برن (م ک

)of

ترکیبها بای ()with
ترکیبها دری ()at

خاكآه  -روغ شبات  -ق مش  -تخممرغ -آبمیوه
نجارهبها -نجازهشامه -نحضارشامه-تبریكشامه -ترنزشامه -نیتعفاشامه-
بخ شامه -صورتغذن

کیسهزباله -نیبابباز  -نیبابیفره -تختهنب نر -تختهپرش-
تختهریم -تختهگوشت -جعبهنب نر

ت ف خاشه -چاپخاشه -یفرهخاشه -دنروخاشه -یردخاشه -زنبابا-
دختردنی

نجاقبرق  -نجاقگاز -نرهبرق  -جارودیت -قایقپاروی
آینهبی  -آینهج و -صن وقعقب.

ترکیبها دروش ()in

ترکیبها روی (باالی

کیفجیب ن کتابجیب

یاعتدیونر ن یاعتمچ

)on

فهرست منابع
خبازن مجی ن ( .)1385ترکیب غیرفع
یب ونر ن مه

در زبان فاری  .پایانشام دکتر  .دنششگاه ع مه یبایبای .

( .)1388ترکیب پذیر معنای در نیام مرکب فاری نمروز .پایانشام دکتر .

پژوهشگاه ع و نشساش و مطالعات فرهنگ .

یبایبای ن ع ء نل ی ( .)1382نیم و صفت مرکب در زبان فاری  .تهرنن :مرک ششر دنششگاه .

فرشی وردن خسرو (« .)1351ک مه مرکب و تشخیص آن در زبان فاری » .مجموعه یاخنرنش هاا
دومی کنگره تحقیقاات نیرنشا  .باه کوشا
دنششگاه فردوی مشه  .صص .117-169

حمیا زریا کاوب .ج  .1مشاه  :نشتشاارنت

67 / ) پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س- فصلنامة علمی

نیام در- «تح ی معنای ک ماات مرکاب نیام.)1392(

کریم دویتانن غ محسی و وحی ن نشی

.68-65  صص.8  شمار.5  دور.  پژوه ها زبانشنای.» زبان فاری

 مویسه مطالعات و تحقیقات: یاخت نشتقاق ونژه در فاری نمروزن تهرنن.)1371(ک بای ن نیرننن
. فرهنگ
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