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تیلیاال واژههااای مرکااب از نعاار مینااایی ،از ااار ز پیشاانهادی شااقاقی

(2007

 ،Shaghaghi,ک با زبان فارسی مناسبت دارد ،اسهفاده شده پس از تییاین

فراواناای و در ااد فراواناای واژههااای مرکااب از نعاار مقز اا نیاازی و مینااایی
(برونمرکو و درونمرکو بزدن ،،داسهانهاای گاروههاای کازدک و نزجازان باا

یکدیرر مقایل شدند تا ا رزی سرنمزن نیزی و مینایی آنها مشاص گاردده

یافه های پژوهش نشان داد ک ب یاظ مقز نیازی ،اجاوای ساازند واژههاای
مرکب ،ا رزی سرنمزن نیزی در داسهانهاای دو گاروه کازدک و نزجازان با

زرت فت  +فیل< فت  +اسم < اسام  +اسام اساته همچناین ،واژههاای

مرکب درونمرکو در گروه کزدک و نزجزان ب ترتیب با  %70/5و  %52ب طزر
میناااداری از بلااامد باااستری نلاابت ب ا واژههااای باارونمرکااو در هاار دو گااروه

بر زردار بزده و ا رزی سرنمزن مینایی ب این زرت اسات :واژههاای مرکاب

برونمرکو < واژههای مرکب درونمرکوه یافه های پژوهش حارر مایتزاناد با

نزیلنده های فارسی زباان در نیاز نراارش داساهان باا تزجا با رشاد شانا هی
کزدک بلیار کمک نمایده

واژههای کلیدی :سللل مراتب ،واژهاای مرکاب ،درونمرکاو ،بارونمرکاو،
داسهانهای کزدک و نزجزان ،ردهشناسی

 .1مقدمه
ترکیب ،یکی از رایجترین و زایااترین فراینادهای واژهساازی در زباانهاای جهاان اساته بررسای

واژههایی با سا هار مرکب ،از گذشه تاکنزن تزج پژوهشرران در حزز سا تواژه را با سازی
زد کشاندهاسته پیشرفتهای ا یر در حززههای گزناگزنِ زبانشناسی ،سابب شاده تاا میققاان

پدید سا تواژیِ ترکیب را از جنب های گزناگزن بررسی کرده و نراهی ناز و دیررگزنا ای با

این پدیده داشه باشنده این جنب ها مشهمل بر مینا ( ،،Jackendoff, 2012; Lieber, 2012شانا ت

( ،،Heyvaert, 2012سا تواژه و آکزسهیک ( ،،Kuperman et al., 2007عصبشناسی زبان
( ،Clahsen & Almazan, 2001و جامی ا شناساای زبااان (

Abdullahi-Idiagbona & Olaniyi,

 ،2011هلهنده در زبان فارسی ،واژههای مرکب را میتزان با تزج ب مقز اجوای ساا هار ،شایز

ترکیب و با در نعار گارفهن میناا ،گاروهبنادی نمازد (،Shaghaghi, 2007ه منعازر از گاروهبنادی

واژههای مرکب با تزج ب اجوای سازنده ،دسه بندی آنها ب دو گروه فیلی (مانند د گیر ،و غیارِ
فیلی (مانند نقط نعر ،استه از جنب

رزنری قرارگیری ،واژههای مرکب را میتزان با دو گاروه
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پایرانی (مانند :آ نبات زبی ،و ناپایرانی (مانند :اقزتیوکان ،دساه بنادی نمازد (
،2007ه اما آن

Shaghaghi,

در این مقا مزرد نعر است ،بررسی طبق بندی واژههای مرکب با تزج ب مینای

آنها استه بر این مبنا ،بر پای دیدگاه شقاقی ( ،Shaghaghi, 2007میتزان هاار دساه واژههاای

مرکب درونمرکو (مانند سنجاق قفلای ،،بارونمرکاو (مانناد روشاند (دراشااره با فارد نابیناا،،،
دوسزی (مانند تهران-مشهد ،و مهزازن (مانند جلتوجز ،را در نعر گرفاته در بااش اار ز

نعری پژوهش ،این هار دسه ب زرت مفصل شرح داده زاهند شده

یکی از حززههای زبانشناسی ک در ده های ا یر ب مقز «ترکیب» گرایش نشان دادهاسات،

حزز ردهشناسی زبان استه کرافت ( ،،Croft, 2003ردهشناسی زبان را اینگزن تیریف میکند:

در زبانشناسی ،مللمترین تیریف از ردهشناسی ب دساه بنادی انازاس ساا هار در میاان
زبانهای گزناگزن اشاره دارده بر اساا

ایان تیریاف ،یاک زباان با گزنا

طبق بندی زبانها ب این گزن های ا

(،Croft, 2003, p. 1ه

اا

و

منیصرب فردی تیلق دارد و ردهشناسی زبانها عبارت است از تیریف انزاس ،تیاداد یاا

ردهشناساای زبااان ،شااا هااای گزناااگزن زبااانی ماننااد نیااز ،واجشناساای ،میناااشناساای و

سا تواژه را بررسی میکنده با وجزد اهمیت مقز زبانیِ ترکیاب و پاژوهشهاای بلایار در ایان
زمین  ،حزز ردهشناسی تزج
مینایی -نداشه استه ب

ندانی ب این فرایند  -با ویاژه ردهبنادی واژههاای مرکاب از جنبا

جو مازارد انادکی ( Bauer, 2011; Guevara & Scalise, 2009; Gaeta,

 ،،2008; Haspelmath, 2001بیشهر پژوهشهای ردهشناسی ب آرایشهای واژگانی 1و تیامل میان

میناشناسی و نیز ا هصا

یافه استه بیشهرین بررسیهای انجامگرفه در پیزند با انزاس گزیشهاا

بزدهانده این در حا ی است ک پژوهش در زمین های دیراری از قبیال رساان هاای جمیای  -مانناد

روزنام  -و ب ویژه ژانر ادبی  -مانند شیر یا کها های داسهان ،ندان مزرد تزج قرار نررفها اناده
در این راسها ،بررسی کها های داسهانِ فارسیِ ویژ کزدکان و نزجزانان از جنب

رزنری و میوان

کاربرد واژههای مرکب با در نعر گرفهن رد سنی مااطب ،میتزاند در پیشبرد پژوهشهای زباانی
ت ثیرگذار باشده در این راسها ،یبن ( ،Libben, 2006بر این باور است ک بررسی فرایندهایی مانناد
ترکیب و پردازش آن ،ب درک بههار پاژوهشهاای مارتب باا فرهنا

واژگاان ذهنای 2درحاززه
3

روانشناسی زبان مانند میوان شفافیت واژهها و تیامل میان تقطیع سا تواژی و میوان ذ یرهسازی
واژهها کمک میکنده

1

word order
mental lexicon
3
morphological parsing
2
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مقا پیشرو ،در ندین باش تنعیم شدهاست؛ در باش نالت ،مقدم  ،هد

و پرسشهای

پژوهش ارائ میشزد؛ در باش دوم ،پژوهشهای پیشین در پیزند با واژههای مرکب درونمرکو و

برونمرکو در ایران و ارج از ایاران مارور زاهناد شاد؛ بااش سازم ،دربردارناد مباانی نعاری

پژوهش است؛ باش هارم ،ب میرفی روششناسی پژوهش میپاردازد؛ بااش پانجم ،با تیلیال
دادههای پژوهش ا هصا

دارد و در باش پایانی ،نهیج گیاری کلای و مزرازسهاای پیشانهادی

برای پژوهشهای آینده ،ارائ

زاهد شده

 .1 .1هدف پژوهش
همانگزن ک اشاره شاد ،پاژوهشهاای ردهشناسای در زمینا واژههاای مرکاب مازرد بایتازجهی

زبانشناسان و پژوهشرران قرار گرفه استه ب همین د یل ،پژوهش حارر بر آن است تا ب بررسی

واژههای مرکب درونمرکو و برونمرکو در داسهانهای فارسیزبان ویژ کزدکان و نزجزاناان در

دو رد سنی «ا ف ، ،ج» و «د ،ه» بپاردازده با نعار نرارناده ،د یالِ تمرکاو بار واژههاای مرکاب

درونمرکو و برونمرکو ،جامییت و شنا ه تر بزدن آنها و وجزد اتفاقِ نعر در پیزند با این نزس از
ترکیب ،در میان پژوهشرران زبانشناسی استه د یل دیرر ،تزج پژوهشرران ب فرایند ترکیب ،ب

زرت کلیِ بزده و واژههای مرکب درونمرکو و برونمرکاو با تنهاایی بررسای نشادهاناده د یال

مطا ی داسهانهای کزدک و نزجزان ،عالوه بر بررسیِ وجزه زبانی مانند میوان زایایی و فراوانی هر
یک از انزاس اسمهای مرکب (درونمرکو و برونمرکو ،،تزج ب جنب روانشناسای و شانا هی در

کاربرد این گزن از واژههای مرکاب اسات کا تااکنزن پژوهشارران ایرانای و غیارِ ایرانای با آن
نپردا ه انده بر این اسا  ،پژوهش حارر کاربرد واژههای مرکب درونمرکاو و بارونمرکاو را در
دو گروه سنی ( -1گروه سنی ا ف ، ،ج،؛  -2گروه سنی د ،ه ،بررسی میکنده

 .2 .1پرسشهای پژوهش

مبنای شکلگیری این پژوهش ،پاسخ ب س پرسش اسات؛ «ردهبنادی نیازی واژههاای مرکاب از

جنب مقز نیزی در داسهانهای گروه سنی «ا اف ، ،ج» و گاروه سانی «د ،ه» رزنا اسات »ه

«ردهبندی مینایی واژهها از جنب درونمرکو و برونمرکو بزدن در داسهانهاای گاروه سانی «ا اف،

 ،ج» و گروه سنی «د ،ه» رزن است » و «کاربرد واژههای مرکب درونمرکو و برونمرکاو در

داسهانهای گروه سنی «ا ف ، ،ج» و گروه سنی «د ،ه» رزن تبیین میشزد »
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 .2پیشینة پژوهش
بیشهر پژوهشهای انجامشده در پیزند با واژههای مرکب درونمرکو و برونمرکو ،ب شفا ساازی
مرز میان این دو نزس ترکیب تزج نمزده و بررسی جنب های ردهشنا هی و یا ارائ ا رزی سرنمزن،

برای این نزس از واژههای مرکاب مازرد تزجا قارار نررفها اساته کازرزن ( ،،Korzen, 2016در

پژوهش زد ،باا ناام «ردهشناسای فیالهاای درونمرکاو و بارونمرکاو ،»1با بررسای ردهشانا هی

فیلهای رومانیایی 2و آ مانی 3با تکی بر زبانهای فرانلزی ،ایها یایی ،انرلیلای و آ ماانی پردا ها

اساته وی از ا رازی پیشانهادی تاا می ( ،Talmy, 1985; 1991در بررسای افیاا حرکهای 4بهاره

گرفه استه این ا رز دربرگیرند حرکت-شیزه / 5سبب ،حرکات -راه 6و حرکات-شاکل 7اساته

یافه های پژوهش وی بر اسا

مقایل میان زبانهای رومانیایی و آ ماانی نشاان داد مفااهیم عینای،

بیشهر در قا ب فیل در زباان آ ماانی نمایاناده مایشازند؛ در حاا ی کا ایان نازس مفااهیم در زباان

رومانیایی ب

زبان آ مانی ب
بنو

زرت اسم نشان داده میشزنده همچنین انهواس در زبان رومانیایی ،از طریق فیل و در
زرت اسم نمایانده میشزده

( ،Benczes, 2015در پیزند با فرایند ترکیب ،ب مرور پژوهشهای پیشین در ایان زمینا

پردا ته وی ب این نکه اشاره کرد ک شزاهد اندکی مبنی بر وجزد مرزی دقیاق و شافا  ،میاانِ

واژههای مرکب درونمرکو و برونمرکو در زبان انرلیلای وجازد دارد؛ ایان واقییات ،او را بارآن

داشت تا ب پژوهشی در مزرد واژههای مرکب برونمرکو بپردازده علت تزج بیشهر وی ،ب این نزس

از واژگان مرکب آن بزد ک در پژوهشهای سا تواژی میمزسً این نزس از واژهها کنار گذاشاه

میشزنده این امر ناشی از ابهام مینایی است ک این گزن واژهها دارنده د یل دیرر ،کناار گذاشاهن
این نزس از واژههای مرکب ،زایانبزدن ایان نازس واژههاا بارای ساا ت مفااهیم جدیاد ،بار اال

واژههای مرکب درونمرکو استه وی در بررسی زد از ا رزی اسم-اسم بهره گرفته او همچنین
از واژههای ابداعی جدیدی مانند « 8»helicopter parentsبهره گرفت تا با تزج ب مینای اساهیاری

یا مجازی آن و ب منعزر رد طبق بندی سنهی واژههای مرکب برونمرکو ،مرزبندی دقیقتری ماابینِ
واژههای مرکب درونمرکو و برونمرکو زبان انرلیلی ارائ کنده نهیج پژوهش وی نشاان داد کا

1

exocentric and endocentric verb typology
Romance
3
Germanic
4
motion verbs
5
motion-manner
6
motion-path
7
motion-figure
2

 8این واژه برای انزادههایی ب کار میرود ک بیش از حد از فرزندانشان نرهداری و پشهیبانی میکننده
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واژههای مرکب باید در قا بی طیفگزن در نعر گرفه شزند؛ ب گزن ای ک در یک سزی طیاف،

ماازارد ساارنمزن ماننااد در اات ساایب و در ساازی دیراار طیااف ،ماازارد غیاارِ ساارنمزن ماننااد

« »helicopter parentقرار داده شزنده اسمهای مرکب تیره 1نیاو در میاان دو سار ایان طیاف جاای

میگیرنده در پژوهشی مشاب  ،را ای و انادرو ( ،Ralli & Andreou, 2012کزشایدند تاا بار اساا

تمایوهای سا هاری ب بررسی واژههای مرکب برونمرکو بپردازنده آنها میهقد بزدند ک فق تکی

بر مییارهای مینایی ،برای ارزیابی و تز یف این نزس از واژههای مرکب جامع و مانع نازاهد بزد و

جنب های سا هاری نیو باید در نعر گرفه شزنده دادههای پژوهش آنها از دو زبان یزنانی و قبرسی

گردآوری شده یافه های پژوهش آنها نشان داد ب نعر میرساد واژههاای مرکاب بارونمرکاو در
کنار سایر فرایندهای سا تواژی میتزانند عمل کنند؛ اما فرایند ترکیب میتزاند همومان با فرایند
اشهقاق عمل کند ن پس از اعما ِ اشهقاقه

اسکا یو و همکاران ( ،Scalise et al., 2009براسا

نقشِ هله  ،ب بررسای واژههاای مرکاب

درونمرکو و برونمرکو پردا هنده ب باور آنها تیداد هله  ،در درونِ واژههای مرکب ،تییینکنند

درونمرکو یا برونمرکو بزدن واژههای مرکب استه با ایان فار  ،دادههاای پاژوهش ازد را از
پیکرهای با نام مزربزکام 2اسهاراج کردند ک حادوداً دربرگیرناد  3000واژ مرکاب از  24زباانِ
گزناگزن بزده آنها در پژوهش زد س نزس هله مقز ای ،3سا هزاژی و مینایی پیشنهاد کردنده

با اسهفاده از رویکرد سازه-بنیاد 4ادعا نمزدند کا باا تزجا با نازس هلاه  ،واژگاان بارونمرکاو را

میتزان در یکی از این س دسه قرار داده بر اسا

یافها هاای پاژوهش آنهاا ،از میاان  3222واژ

مرکب 617 ،واژ برونمرکو ب دست آمد ک  19در د کل پیکره را ب

زد ا هصا

داده بازده

یافه های این پژوهش نشان داد ووماً نمیتزان زایایی را ب عنزان مشاصا ای از درونمرکاو بازدن

واژههای مرکب در نعر گرفته همچنین ،واژههای برونمرکو نیو در سا ت مفاهیم جدید در زبان
نقش مهمی بر عهده دارناد و نمایتازان آنهاا را نادیاده گرفاته همچناین ،واژههاای بارونمرکاو

مقز ای و سا تواژی ،زبان-ویژه 5هلهند؛ در حا یک واژههای برونمرکوِ مینایی ،بدونِ در نعر
گرفهن مشاص های ردهشنا هی ویژ یک زبان ،ب شیزهای آزادان عمل میکننده

ب طزر کلی ،در سا های ا یر گرایشِ رو با افاوایش و شامریری در زمینا بررسای فرایناد

ترکیب ،ب ویژه ،در ارتباط با واژههای مرکب برونمرکو مشاهده میشزده با مروری بر آثار پیشین،
1

fuzzy
morbocomb
3
categorial
4
constituent-based approach
5
language specific
2
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نیاز ب پژوهشهای ردهشنا هیِ دقیقتر و فراگیرتاری در پیزناد باا واژههاای مرکاب درونمرکاو و

برونمرکو ،ررورت مییابده در این پژوهشها ،تزج با ملاائلی مانناد تییاین ا رزهاای سارنمزن

میتزاند عامل مناسبی در برجله سازی تمایو میان اسمهای درونمرکو و برونمرکو ب شمار آید و

نمایانرر گرایشهای شاصی افراد در ب کارگیری این نازس از واژههاای مرکاب در زباان روزماره
باشده

پژوهشهای انجامشده در ایران ( ،Sabzevari, 2012; KarimiDoustan, & Vahid, 2013در

زمین واژههای مرکب درونمرکو و برونمرکو ب بررسی مشاصا هاای میناایی مانناد شافافیت 1و

رابط مینایی میان سازههاای ایان دو گزنا از واژههاای مرکاب پردا ها اناده از جنبا ردهشناسای،

پژوهشهای ایرانی ب بررسی مزرزسهایی مانند ترتیب سازهها ،واژهبلتسازی ،مزقییت هلاه در
واژههای مرکب ،مجهز سازی ،سازههای ما کیهی ،جمل های اسنادی ،بندهای مز ز ی ،واژههاای

ندمینایی ،فتها ،گزیش ،فیبهاای حرکهای و ساا تهاای رویادادی میادود مایشازده از

آنجاییک هیچ یک از پژوهشهای یادشده در پیزند با مزرزس مقا حارر نبزدند ،از شرح آنها
پرهیو شده

ب نعر میرسد ک تاکنزن ،تنها پژوهش مزجزد در زمین ردهشناسی واژههای مرکاب در زباان

فارسی ،مطا ی طباطبایی ( ،Tabatabaee, 2012اساته وی واژههاای مرکاب زباانهاای فارسای و
انرلیلی را با یکدیرر مقایل نمزد و در این زمین از مشاص هایی مانناد میناا ،تصاریف درونای،
ترتیب سازه و هله داری بهره گرفه استه بر اسا

یافه های پاژوهش وی ،از میاان مشاصا هاای

مزردنعر در واژههای مرکب زبان فارسی ،تصریف درونی ،فرایندی کامکااربرد اساته در هار دو
زبان فارسی و انرلیلی ،تیداد واژههای مرکب دارای هله از گزنا بادون هلاه آن بیشاهر اساته

شمار واژههای مرکب هله آغازی در زبان فارسی بیشهر استه عاله بر این ،در هر دو زبان فارسای

و انرلیلی ،تیداد واژههای درونمرکو بیشهر از واژههای برونمرکو استه با وجزد تالش طباطبایی

( ،Tabatabaee, 2012ب منعزر ارائ ا رزیی ردهشنا هی برای واژههای مرکاب در زباان فارسای،

ایرادهایی در پژوهش وی مانند اسهفاده نکردن از انرارهای نعری و مشاصنکردن منبعِ گردآوری

دادهها ،یافت شد ک نمیتزان این مزارد را نادیده گرفته ب نعر میرسد ک این پژوهش ،بایش از

آنک ب بررسی ردهشناسی واژههای مرکب بپردازد ،بر مقایل دو زبان با بهرهگیری از تز یفهای

آماری ت کید دارده

transparency
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با بررسی تمامی پژوهشهای مزجزد ،نین دریافت میشزد ک واژههای مرکب درونمرکو و

برونمرکو ب طزر جامع و دقیق بررسی نشدهاند و نیازی ب بررسی بیشاهر نیلاته در حاا یکا ایان

پژوهشها ب ما یادآور میشزند ک تالش برای ارائ ا رازی ردهشانا هی مناساب بارای واژههاای

مرکب ،نیازمند انجام پژوهشهای بیشهری در این زمین است؛ با تزج ب این نیاز پژوهشای ،هاد

مقا حارر ،بررسی ردهشنا هی واژههای درونمرکو و برونمرکو در کها های داسهان کزدک و
نزجزان استه

 .3چارچوب نظری پژوهش
در پیزند با واژ تاصصی «ترکیب» ،تیریفهای گزناگزنی در کها های دسهزرِ زباان ارائا شاده

استه در تیریفهای سنهی دسهزر زبان فارسی ،بیشهر بر اجوای سازند ایان نازس از واژههاا ت کیاد
شدهاست و اشارهای ب هله داری ک نمایانرر درونمرکو یا برونمرکو بازدن ایان اسامهاا اسات،

نمیشزده برای نمزن  ،کلباسی ( ،Kalbasi, 1992واژ مرکاب را حا ال ترکیاب دو یاا ناد واژ

آزاد میدانده در «دسهزر زبان فارسی» نزشه ناتل انلری ( ،،Natel Khanlari, 2007تجوی پذیری

اجوای سازند اسم است ک اهمیت دارد و بر این مبنا ،اسمها میتزانند با دو شاکل سااده (بادون

قابلیت تجوی پذیری ،و یا مرکب (تجوی پذیر ،نمایانده شزنده در تیریفی دیرار ،احمادی گیازی و

انزری ( ،Ahmadi-Givi & Anvari, 1999در راسهای تیریاف کلباسای ( ،Kalbasi, 1992و ناتال

انلری ( ،،Natel Khanlari, 2007بر این باورند ک اسم در زبان فارسی میتزاناد از یاک بااش

(اسم ساده ،مانند :دفهر  ،و یا از ترکیب دو یا ند باش (اسم مرکب ،مانند دبیر ان  ،تشکیل شزده

آنها میهقدند ک اسم مرکب در زبان فارسی قابلیت ب کارگیری در تمامی هفت مقز زبانی (اسم،
فیل ،فت ،قید ،حر  ،رمیر ،شب جمل  ،را دارده

در میان تیریفهای مزجزد در ارتباط با واژ مرکب ،تیریف شاقاقی ( ،Shaghaghi, 2007با

سزگیریهای زبانشنا هی نودیکتر بزده و تا اندازهای دور از ابهام استه وی بار ایان بااور اسات
آن

تاکنزن در مزرد واژ مرکب ب عنزان تیریاف ارائا شاده ،جاامع و ماانع نیلاته وی فرایناد

ترکیب را اینگزن تیریف میکند:

فرایند ترکیب با کنارهم گذاشهن دو یا ند واژ بلی یا تکزاژ واژگانی و تکزاژ آزاد

دسهزری یا دو واژ غیارِ بلای  ،واژ جدیاد مایساازدههه باا اساهفاده از ا اطالح واژه

می تزان گفت واژ مرکب از دو یا ند واژه سا ه شده و فرایند ترکیاب درایان کاار
د ا ت داشه است (،Shaghaghi, 2007, p. 91-92ه
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پژوهشرران غیرایرانی نیو در پی ارائ تیریفی جامع و مانع از واژ مرکب ،ب ارائ طبق بندیهای

گزناگزنِ اسمهای مرکب درونمرکو و برونمرکو گرائیدهاند (;Spencer, 1991; Spencer, 1998

،Olsen, 2001; Bauer, 2001; Haspelmath, 2002; Booij, 2005; Bistto & Scalise, 2005

همانگزن ک اشاره شد ،ار ز های گزناگزنی برای واژههای مرکب درونمرکو و برونمرکاو

پیشنهاد شدهاست؛ اما از آنجاییک مقز ترکیب ،ب ویژه مزرزس درونمرکو و برونمرکو بازدن
با میهزای نیزی و مینایی زبان سر و کار دارد ،در مقا حارر از ار ز شقاقی (

Shaghaghi,

 ،2007بهره گرفه شد ک برای بررسی واژههای مرکب فارسی مناساب با نعار مایرساده شاقاقی
( ،Shaghaghi, 2007با تزج ب رواب مینایی میان اجوای ساازند واژههاای مرکاب ،آنهاا را با
هار دسه گروهبندی میکند:

ا ف ،درونمرکو :از ترکیب دو واژه ایجاد میشزد ک از میان این دو ،واژ تییینکنند مینا با

عنزان هله در نعر گرفه میشزد؛ برای نمزنا  ،سانجاق قفلای (نازعی سانجاق اسات؛ بناابراین در

اینجا واژ سنجاق ب عنزان هله در نعر گرفه میشزده،

 ،برون مرکو :از ترکیب دو واژه ب وجزد میآید ،اما هیچ یک از این دو واژه ،تییینکنناد

مینا ،ب عنزان هله نیلهند و ب مصداقی در جهان ارج اشاره دارند ک مهفاوت از میناای دو واژه
استه برای نمزن  ،شم سفید (در اینجا ن منعزر شم است و ن اشاره ب رن
این دو واژه با یکدیرر ب مینای گلهاخ و بیحیا دس ت دارنده،

مقصزد است ،بلک

از آنجاییک نزس زبان در نیز دسه بندی واژههای مرکب ت ثیرگذار است ،در ایان پاژوهش

از ار ز شقاقی ( ،Shaghaghi, 2007برای بررسی واژههای مرکب در داسهانهاای کازدک و

نزجزان نزیلندههاای فارسایزباان اساهفاده مایشازده بارای نمزنا  ،در اار ز بیلاهز و اکاا یو

( ،Bisetto & Scalise, 2005واژ « »girlfriednدر دسه واژههای مرکب درونمرکوِ هم پای  ،قرار

دارد ،در حا یک میاد آن در زبان فارسی «دوست د هر» ،واژ مرکاب درونمرکاو (دوسات با
عنزان هله این واژه ،ب شمار میآید و جوء واژههای مرکب همپای نیلته

 .4روششناسی پژوهش

 .1 .4ابزار پژوهش
در مقا حارر ،برای بررسی ب کارگیری واژههای مرکب درونمرکو و برونمرکو در داسهانهاای
کزدک و نزجزان ،در مجمزس 88 ،کها ک مشهمل بر  315داسهان بزد ،ب روش دسهرسای آساان
انهاا شدنده بر ی از این کها ها ب

زرت مجمزع داسهان بزدنده در این میان پنج گروه سانی
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در نعر گرفه شده ،عبارت بزدند از( :ا ف ،سا هاای پایش از دبلاهان؛ (  ،ساا هاای او  ،دوم و
سزم دبلهان؛ (ج ،سا های هارم و پنجم دبلهان؛ (د ،دور راهنماایی و (ه ،دور دبیرساهانه بارای

بررسی واژههای مرکب و ایجاد یکدساهی در تیاداد دادههاا ،بارای هار گاروه سانی 200 ،واژه از

داسهانهای انهاابی در نعر گرفه شاده در گاروه سانی (ا اف 50 ،،داساهان ،گاروه سانی ( 59 ،،

داسهان ،گروه سنی (ج 41 ،،داسهان ،گروه سانی (د 97 ،،داساهان و در گاروه سانی (ه 68 ،داساهان

انهاا شد1ه ب د یل شمار باسی کها ها ،تکتک آنهاا آورده نمایشازده بارای پرهیاو از تا ثیر
ترجم بر نیز عملکرد نزیلندههای ایرانی در ترجم اسمهاای مرکاب و تیییار در درون مرکاو و

برون مرکو شدنِ واژهها و همچنین ب منعزر جلزگیری از تیییار در نازس مقز ا نیازی واژههاا ،با

کها های داسهانِ نزیلندگان فارسیزبان بلنده شده

 .2 .4روش گردآوری دادهها
برای بررسی فراوانی واژههای مرکب از جنبا میناایی (درونمرکاو و بارونمرکاو بازدن ،و مقز ا

نیزی اجوای واژههای مرکب ،دادهها از داسهانهای پنج گاروه سانی ا اف ، ،ج ،د ،ه با شایز

دسهی گردآوری شدنده برای هر گروه سنی  200واژه مرکب از کها های داسهان گردآوری شاد

ک در مجمزس 1000 ،واژه مرکب جمعآوی شده ا به در پژوهش حارر ،تیلیل و تز یف دادهها،
فق دو گروه سنی  -1ا اف ، ،ج؛  -2د ،ه را در بار مایگیارده پاس از گاردآوری دادههاا ،با

بررسی فراوانی واژههای مرکب بر اسا مقز نیزی سازند آنها ،پردا هیمه برای تییین درونمرکاو
و برونمرکو بزدن واژههای مرکب ،نیو از تیریف شقاقی ( ،Shaghaghi, 2007بهره گرفه شد کا

بر پای رویکرد زبانشنا هی بنا شدهاسته در مزارد میدودی ،در تییین درونمرکو یاا بارونمرکاو

بزدن واژههای مرکب تردید وجزد داشت ک برای از بین بردن آن از یک گزیشزر فارسیزباان باا

مدرک دکهری زبانشناسی ک در ادبیات فارسی نیو تاصص داشت ،کمک گرفه شده

 1کها گروه سنی (ا ف ،مانند :حلنی ما ی بره داشت ،گل روی شا
کفشهای دایی فرهاد ،قص مهها
کها گروه سنی (  ،مانند :باد فزتفزتی ،در عید و عید دیدنی ،روز شکزف هاا ،عیاد نازروز ،بچا شاکمز ،اتال مهال
شیرینی یلدا و شبنشینی ،دم قزرباغ
کها گروه سنی (ج ،مانند :افلان سبو ،دو شیا  ،بزی دست باباا ،آدم وقهای حار مای زناد ا شاکلی مایشازد ،
در ت قص قمری های قص
کها گروه سنی (د ،مانند :قص های ز برای بچ های ز (جلد  ،،5 ،4 ،3 ،2 ،1مجمزع قص هاای هاوار و یاک
شب (جلد ،1
کها گروه سنی (ه ،مانند :افلان باران ،کها ان ای برای شاب ،در سارزمین کز اک مان ،قصا هاای از بارای
بچ های ز (جلد ،7 ،6
زیباست ،ماهی سیاه کز ز ز ،هدی ننا سارما،
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 .5یافتههای پژوهش
یافه های پژوهش در دو زیرباشِ ردهشناسی نیزی واژههای مرکب ،بر اسا

مقز نیزی اجوای

واژههای مرکب و ردهشناسی مینایی واژههای مرکب با تمرکو بر درونمرکاو و بارونمرکاو بازدن

آنها ارائ می شزنده در جدو ( ،،1فراوانی و در د فراوانی مقز نیزی اجوای واژههای مرکب

در داسهانهای بررسیشده در دو گروه سنی نالت (ا ف ، ،ج ،و دوم (د ،ه ،آورده شدهاست:
جدول  :1فراوانی و درصد فراوانی مقولههای نحوی اجزای واژههای مرکب
گروهها

نالت

دوم

بر اسا

در داستانهای کودک و نوجوان در گروههای نخست و دوم
در د فراوانی
فراوانی
مقز نیزی اجوای واژههای مرکب
% 16/5
99
اسم  +فت
% 12/83
77
فت  +اسم
% 49/33
296
اسم  +اسم
% 9/33
56
اسم  +فیل
% 5/33
32
فت  +فیل
% 100
600
جمع کلی
% 12/75
51
اسم  +فت
% 22
88
فت  +اسم
% 38
152
اسم  +اسم
% 24
96
اسم  +فیل
3%/25
13
فت  +فیل
% 100
400
جمع کلی

جدو شمار ( ،،1باسترین در د فراوانی مقز نیزی در گاروه نالات ،با مقز ا

اسم  +اسم (  ،% 49/33تیلق دارد و پس از آن در د فراوانی مقز هاای دیرار با ترتیاب اسام +

فت ( ،،% 16/5فت  +اسم ( ،،%12/83اسم  +فیل ( ،%9/33و فت  +فیل ( ،% 5/33استه در

گروه دوم ،بیشهرین میوان فراوانی ب مقز نیزی اسم  +اسم ( ،% 38ا هصا

دارد و پس از آن ب

ترتیب مقز های اسم  +فیل ( ،،%24فت  +اسام ( ،،% 22اسام  +افت ( ،% 12/75و در نهایات

مقز

فت  +فیل ( ،% 3/25قرار دارنده

برای تییین فراوانی واژههای مرکاب از نعار درونمرکاو و بارونمرکاو بازدن در داساهانهاای

کازدک و نزجاازان ،میااوان فراواناای و در ااد فراواناای آنهااا میاسااب گردیااده جاادو ( ،2میااوان

ب کارگیری واژههای مرکب درونمرکو و برونمرکو را در داسهانهای مربزط ب دو گروه نالات
و دوم نشان میدهد:
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جدول  :2فراوانی و درصد فراوانی واژگان مرکب درون مرکز و برون مرکز
در داستانهای کودک و نوجوان در گروههای نخست و دوم

گروه

انزاس واژههای مرکب

فراوانی

در د فراوانی

درون مرکو

423

% 70/5

برون مرکو

177

% 29/5

درون مرکو

208

% 52

برون مرکو

192

% 48

1000

% 100

نالت
دوم
جمع کلی

جدو ( ،،2در گروه نالات (ا اف ، ،ج ،واژههاای مرکاب درونمرکاو (،%70/5

بر اسا

بیشهر از واژههای مرکب برونمرکو کاربرد داشه انده در گاروه دوم (د و ه ،نیاو فراوانای واژههاای

مرکب درونمرکو ( ،%52بیشهر از واژههای مرکب برونمرکو ( ،%48ب دست آمده

برای بررسی تززیاع نرماا مهییرهاا (واژههاای مرکاب درونمرکاو و بارونمرکاو ،،از آزمازن

کز مزگرو -اسمیرنز  1اسهفاده شده بر اسا

نهایج این آزمزن ،سطح میناداری مهییرها بیشهر از

 0/05ب دست آمد ک نشان میدهد تمامی مهییرها دارای تززیع نرما هلهند؛ بنابراین ،برای تییاین
تفاوت میناداری بین گروه نالات و دوم بااز جنبا با کاارگیری واژههاای مرکاب درونمرکاو و

برونمرکو ،از آزمزن آماری تی اسهیزدنت 2بهره گرفه شده جدو زیر ،یافها هاای حا ال از ایان

آزمزن را نمایش میدهد:

جدول  :3میانگین ،انحراف معیار ،درجة آزادی ،آمارۀ تی و سطح معنیداری کاربرد واژگان
درونمرکز و برونمرکز در داستانهای کودک و نوجوان در گروه نخست و دوم

گروهها
نالت
و

دوم

بر اسا

نزس واژههای

تیداد

درونمرکو

5

37

برونمرکو

5

- 37

مرکب

گروهها

میانرین

مییار

آزادی

آمار
تی

سطح

انیرا

درج

7.674

3

4.8215

0.0170

11.426

3

3.2382

0.0479

مینیداری

جدو ( ،،3مقدار آمار  tآزمزن برابر با  4/8215و مقادار ساطح مینااداری ا اهال

نمرههای گروه نالت و دوم در در واژههای مرکب درونمرکو برابر با  0/0170ب دست آماد کا
kolmogorov–smirnov test
t-student

1
2
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کمهر از  0/05است (،Sig = 0.0170 < 0.05؛ بنابراین با اطمینان  95در د ،فرری

افر (  ،H0رد

میشزده بر این اسا  ،در داسهانهای کزدک و نزجزان ،بین کاربرد واژههای مرکب درونمرکو و

برون مرکو تفااوت مینااداری وجازد دارد و واژههاای مرکاب درونمرکاو بیشاهری در مقایلا باا

واژههای مرکب برونمرکو ب کار برده شدهانده با تزج ب این جدو ( ،،3مقادار آماار  tآزمازن
برابر با  3/2382و مقدار سطح میناداری ا هال

نمارههاای گاروه نالات و دوم در در واژههاای

مرکب برونمرکو برابر با  0/0479بزده و کمهر از  0/05است (،Sig = 0.0479 < 0.05؛ بنابراین باا
اطمینان  95در د فرری

فر (  ،H0رد میشزده بر این مبنا ،در داسهانهای کزدک و نزجزان ،در

کاربرد واژههای مرکب برونمرکو تفاوت مینداری مشاهده میشزد و واژههای مرکب برونمرکو

بیشهری در مقایل با واژههای مرکب درونمرکو ب کار برده شدهاسته با در نعرگارفهن یافها هاای

این بررسیها میتزان اشاره نمزد ب طزر کلی ،در میوان واژههای مرکب درونمرکو و بارونمرکاو
در دو گروه نالت و دوم تفاوت وجزد دارده

 .6تحلیل یافتهها
در پاسخ ب نالهین پرسشِ پژوهش ،در پیزند باا ردهشناسای مقز ا هاای نیازی واژههاای مرکاب

درونمرکو و برونمرکو ،این یافه ب دست آمد ک بر اسا

جدو ( ،،1ب طازر کلای پانج مقز ا

نیزی در هر دو گروه نالت (ا ف ، ،ج ،و دوم (د ،ه ،ب کار گرفه شدهاسته این مقز ا هاا از

این قرارند :اسم  +اسم ،اسم  +فت ،اسم  +فیل ،فت  +اسم و افت  +فیاله هماانگزنا کا

مشاهده میشزد از س جوء ا لی نیز ،یینی اسم ،فیل و فت در داسهانهای هر دو گروه اسهفاده

شدهاسته از میان این مقز ها ،مقز نیزی اسم  +اسم در هار دو گاروه نالات ( ،%49/33و دوم
( ،،% 38بیشهرین میوان کاربرد را داشه استه در گروه نالت ،میوان ب کارگیری سایر مقز هاا با

این ترتیب است :اسم  +فت با  ، %16/5افت  +اسام باا  ، %12/83اسام  +فیال باا  %9/33و در

جایراه پایانی ،فت  +فیل با  % 5/33قرار دارده در گروه دوم ،پس از مقز نیازی اسام  +اسام،

میوان بهرهگیری از سایر مقز ها از این قرار است :اسم  +فیل با  ،% 24فت  +اسم با  ،% 22اسم +
فت با  %12/75و در نهایت ،فت  +فیل با  %3/25مزرد اسهفاده قرار گرفه استه براسا

نهیجا

ب دستآمده از دادههای این پژوهش ،میتزان ا رزی سرنمزنی برای واژههای مرکب ارائ داد:

در گروه نالت (ا ف ، ،ج:،
اسم  +اسم

فت  +فیل < اسم  +فیل < افت  +اسام < اسام  +افت <

در گروه دوم (د و ه :،فت  +فیل < اسم  +فت < فت  +اسم < اسم  +فیل < اسم  +اسم
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الگوی سرنمون :صفت +فعل< صفت  +اسم < اسم  +اسم
این یافه  ،همراسها با یافه های پژوهش گزاوارا و اسکا یو ( ،Guevara & Scalise, 2009است کا

در بررسیهای زد دربار

انزادههای زبانی با منش ژنهیکی مشهرک (اساالوی ،ژرمنای ،ستاین و

آسیای شرقی ،بیان کردند ک اسم ،فت و فیل س جوء پرکاربرد واژههای مرکب و ترکیب اسم

 +اسم باسترین میوان فراوانی در واژههای مرکب را دارا بزدهانده در ادام  ،ند نمزن از کاربرد این
پنج مقز در داسهانهای کزدک و نزجزان در گروه نالت و دوم ارائ میشزد:

در گروه نالت (ا ف ، ،ج:،

اسم  +اسم ← احب ان  ،ارهماهی ،پلربچ  ،بچ نن  ،آ یمز ،مرغدریایی ،گلبرگ ،کارهاسغ،

تل مزش ،آ غزره ،گال  ،تارعنکبزت ،رود ان  ،د درد ،زهرمار ،تاات ازا  ،دردسار ،آ -
نبات ،سین پهلز ،آشپو ان  ،اجاقگاز

اسم  +فت← نیموجبی ،پدربورگ ،سرما زرده ،مداد رنری ،میل بافهنی ،کدوتنبل ،پاشن بلند
فت  +اسم← زشبز ،بدقیاف  ،بدجنس ،زشزبان ،زشرو ،زشا الق ،پیرزن ،بدقز

اسم  +فیل ← مرواریددوز ،زورگز ،ماهی زار ،شیرفروش ،دستآمزز ،کفاشدوز ،هیاومشاکن،
شیرده

فت  +فیل ← بد زاه ،شیکپزش ،بدبین ،پر زر ،حق باز ،یر زاه ،تیورو

در گروه دوم (د و ه:،

اسم  +اسم ← ز مزبان ،بیضیشکل ،دسهپا  ،ر نا

 ،دود  ،ارپشات ،اسابسازار ،رگ-

غیرت ،سارگیج  ،ااطرجمع ،طماعکاار ،کااروانسارا ،نازسدوسات ،پندناما  ،راهآ  ،کز ا باار،

حاررجزا  ،گزهرنشان ،تجارت ان

اسم  +فیل ← جباز ،قدردان ،دستپات ،ذتباش ،سرکش ،و گرد ،د آزار ،روشنیبااش،

کالهبردار ،با دار

فت  +اسم← کزرسز ،شکساا  ،تهایدسات ،کزتااهقاد ،گارانبهاا ،ازشقلاب ،پااکد ،

شادکام ،بدسیرت ،زشذات

اسم  +فت← دراععم ،ریشسفید ،د آزرده ،د

گردگرفه

زش ،دهنگشاد ،دستبله  ،گردنکلفت،

فت  +فیل ← سهلانرار ،آشز طلب ،مفت زر ،تیوبین ،زشگذران ،زشبین ،نیرن

ساز

پرسش دوم پاژوهش ،در زمینا میاوان فراوانایِ با کاارگیری واژههاای مرکاب درونمرکاو و

برونمرکو در داسهانهای کزدک و نزجزان بزده همانگزن ک در جادو ( ،2نشاان داده شاد ،در
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گروه نالت (ا ف ، ،ج ،،میوان اسهفاده از واژههای مرکب درونمرکو ( ،%70/5بیشاهر از واژه-
های مرکب برونمرکو ( ،%29/5است و در گروه دوم (د ،ه ،،همانند گاروه نالات ،با کاارگیری

واژههای مرکب درونمرکو ( ،%52بیشهر از واژههای مرکب برونمرکو ( ،%48بازدهاساته با ایان

ترتیب ،میتزان گفت ب کارگیری واژههای درونمرکو در داسهانها ،فراوانی بیشهری نلبت ب سایر
گزن های واژههای مرکب داشه استه بر پای یافه های پژوهشِ حارر ،میتازان ا رازی سارنمزنی

زیر را برای واژههای مرکب ارائ نمزد:

الگوی سرنمون :برون مرکز < درون مرکز
این یافه همراسها با پژوهشِ طباطبایی ( ،Tabatabaee, 2012است ک بیان میکند تیداد اسمهاای

مرکب درونمرکو در مقایل با واژههای مرکاب بارونمرکاو بیشاهر اساته ایان امار بایارتبااط باا
میهزای نیزی و مینایی نیلت؛ زیرا ،وجزد هله در این نزس از واژههای مرکب ب شفا سازی و

درک بههر مینای آنها کمک میکند؛ از این رو ،در داسهانهایی ک مااطب آنهاا کازدکهاا و
نزجزانها هلهند ،اهمیت قائلشدن ب این مل

برای این گروه از زانندگان میتزاند ارتباط س -

گان میان زانناده ،ماهن و نزیلانده را بهبازد باشاده اماا بار ال

یافها هاای پاژوهشِ طباطباایی

( ،،Tabatabaee, 2012واژههای مرکب برونمرکو ووماً فرایندی کماهمیت و حاشی ای با شامار

نمیآیده با اینک میوان ب کارگیری این نزس از واژههای مرکب در مقایل باا واژههاای درونمرکاو

کمهر است ،اما ب اندازهای اندک نیلت ک بهزان آن را حاشی ای دانلته در ادام  ،ناد نمزنا از

کاربرد واژههای مرکاب درونمرکاو و بارونمرکاو در داساهانهاای کازدک و نزجازان در گاروه
نالت (ا ف ، ،ج ،و دوم (د ،ه ،ارائ میشزد:

کها

در گروه نالت :واژههای مرکب درونمرکو :اجااقگااز ،از دساهی ،د درد ،بار باازی،

د تن

ان  ،آشپو ان  ،راغمطا ی واژههای مرکب برونمرکو :آفها پرست ،سردماغ ،زیرگزشی،
 ،ر اکی ،د سز ه  ،زنسرد

در گروه دوم :واژههای مرکب درونمرکاو :پشاتباام ،تلفان انا  ،نقااش انا  ،کامحز ال ،

زشسلیق  ،جزاهرنشان ،غز پیکر واژههای مرکب برونمرکو :کها بین ،تیوهزش ،گردنکلفت،

د قکبازی ،شمرد  ،ر زبان ،زن زار
با وجزد این شباهت ،بر اسا

جادو ( ،،3مشااهده مایشازد کا در داساهانهاای کازدک و

نزجزان ،در کاربرد واژههای درونمرکو و برونمرکو تفااوت مینااداری وجازد دارده باا تزجا با

جدو ( ،،3میانرین واژههای درونمرکو و برونمرکو در داساهانهاا با ترتیاب برابار باا  37و -37
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است؛ بنابراین ،میوان بهرهگیاری از واژههاای مرکاب درونمرکاو در گاروه دوم نلابت با گاروه

نالت کاهش یافه است؛ در حا یک میوان کاربرد واژههای مرکب برونمرکو در همین گاروه در

مقایل با گروه نالت ،سیر روب فوونی داشه استه یکای از علاتهاای ایان امار کا هامراساها باا
پژوهش ناکز ( ،Nakov, p. 2013است ،مشاصبزدن نزس رابط میان اجوا و هلاه داری واژههاای

مرکب درونمرکو است ک مزجب شفافیت بیشاهر آنهاا مایگاردده با هماین سابب ،دسهرسای و

بازیابی این نزس از واژهها در ذهن کزدک سریعتر از واژههای برونمرکو انجام میشزد؛ از این رو،

تیداد واژههای مرکب درونمرکو در گروه نالت (ا ف ، ،ج ،در مقایل باا گاروه دوم (د و ه،
بیشهر استه از سزی دیرر ،واژههای مرکب برونمرکو گاه ب طزر کامل واژگانی شدهاند 1و دیرار

از ا ل ترکیبپذیری مینایی 2پیروی نمیکنند؛ ب بیان دیرر ،این واژههای مرکب همانند واژههای
بلی نشانرر یک واژه و یک مینا هلهند؛ مانند آتشپاره (ب مینای کزدک شایطان و باازیرزش،ه

درک این نزس واژهها ب دانش زباانی فارد نیااز دارده در ایان میاان ،کازدکهاای پایشدبلاهانی و
دبلهانی از ویژگیهایی بر زردارند؛ آنها هنزز ب رشد اجهماعی و شنا هی کافی در درک ناین
واژههایی دست نیافه اند ،همچنان نراهی جوئینرر ب ملائل پیرامزن زد دارد و در نهایت قادر ب

تیمیمدادن ناین واژههاایی نیلاهنده بار ایان مبناا ،تیاداد واژههاای مرکاب بارونمرکاو در گاروه
پیشدبلهانی ب نلبت گروه راهنمایی و دبیرسهان ،کمهر استه

پرسش پایانی پژوهش ،در پیزند با رزنری تببین ب کارگیری واژههای مرکاب درونمرکاو و

برونمرکو بزده همانگزن ک پیشتر اشاره شد ،درک واژهها و یادگیری مفاهیم جدیاد در افاراد،
ب ویژه در کزدکان ،وابله ب رشد اجهماعی و شانا هی آنهاا اساته کزدکاان از طریاق برقاراری
ارتباط میان واژه و آن

در میی وجزد دارد و قابلِ مشاهده است ،واژهها را درک میکنناد؛ در

حا یک این فرآیند در نزجزانان و بورگلاسن ب مراتب پیچیدهتر و انهواعیتر استه یافه های مقا

حارر همراسها با پژوهشهای کلزگر ( ،Kluger, 2013است ک بیاان مایکناد نماایش تصااویر و
فیلم روند آمززش و یادگیری واژهها در کزدکان را سرعت میباشده در این راساها ،مایتازان با

طرحوار اسم +اسم اشاره نمزد ک یافه های این پژوهش نشان داد این ا رز بیشهرین کااربرد را در
میان سایر مقز های نیزی داشه استه این امر نشاندهند آن اسات کا درک و فراگیاری مقز ا

اسم ب ویژه در گروه نالت (ا ف ، ،ج ،راحتتر و سریعتر از مقز های دیرری مانناد افت،
فیل و یا قید زرت میگیرده ب نعار نرارناده ،از آنجااییکا رشاد شانا هی کازدک در ساطح
lexicalized
compositionality
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پائین تری از نزجزان قرار دارد ،کزدک در درک اسام باا مشاکل و پیچیادگی کمهاری نلابت با
درک مقز فیل مزاج

زاهد بزد؛ زیرا ،فیل ب رویدادهای ماهلفای اشااره دارد کا ناامگاذاری

تمام آن ها و هماهنری میان عمل و آن رویداد ب مراتب برای کزدک دشزارتر استه هم راساها باا
پژوهش کرسهن و اسمیت ( ،،Kersten & Smith, 2002کزدکان ب طزر میمز برای افیاا یاک

کاربرد ا

در نعر میگیرند و آن را ب سایر رویدادهای مربزط تیمیم میدهنده برای نمزن  ،دو

جمل زیر را در نعر بریرید1 :ه «پیرمرد سیب را زرده» 2ه «مرغ مااهی را ازرده» (اشااره با مارغ

ماهی زار ،در هر دو جمل  ،کزدک ب راحهی مینای واژههایی مانند «پیرمرد ،سیب ،مرغ و مااهی»

را درک میکند و میتزاند میان آنها و مصداق این واژهها در جهان ارج ارتبااط برقارار نمایاد؛

در حا یک درک فیل « زرد» ،برای کزدک پیچیدهاست؛ زیرا تجرب وی عمل «سیب ازردن» را
برایش قابل درک مینماید؛ اما «مرغی ک ماهی می زرد» برای وی عجیب زاهد بازد و نیااز با

تزریح زاهد داشته هر ند ک رویاارویی باا ناین ملاائلی در میاان کزدکاان بلاه با بافات

اجهماااعی ک ا در آن زناادگی ماایکننااد ،مهفاااوت زاهااد باازده هاامراسااها بااا پااژوهش تزماساالز

( ،،Tomasello, 2002این امر در مزرد درک فتها نیو وجزد دارد؛ با گزنا ایکا کازدکاان،
تز یفگرها را و آن

مزجب برجله سازی اسم میشزد ،در مقایل با عمل (منعزر فیل اسات،

بههر و راحتتر بازیابی و درک میکننده ب باور مزرفی ( ،،Murphy, 1988مقز نیزی افت +
اسم بید از مقز اسم  +اسم ساده است و نیاز ب داناش زباانی و فرازباانی پیچیاده نادارده بناابراین

دسیل ا رزی سرنمزن فت +فیل< فت  +اسم < اسم  +اسم کامالً تزجی پذیر استه

در مزرد درونمرکو و برونمرکو بزدن واژههای مرکب در داسهانهای کزدک و نزجازان،

مشاهده شد ک واژههاای مرکابِ درونمرکاو ،کااربرد گلاهردهتاری نلابت با واژههاای مرکاب

برونمرکو در هر دو گروه داشهنده ب گفه کالرک ( ،،Clark, 1983کزدکان از دو سا ری شروس
ب اسهفاده از فرایند ترکیب مینمایند و باا اساهفاده از آن ا در جهاان اارج مصاداق دارد ،واژ

جدیدی میسازنده این واژه ،ب طزر میمز دارای هله است ک اشاره ب یک مفهزم عینیِ ازپایش

مزجزد دارده براینمزن  ،در واژ «کها  +ان » کزدک از قبال باا هار دوی آنهاا آشانایی دارد؛
زن آنها را در میی اطرا

زد بارها و بارها دیدهاست و با تزج ب مفهازم « انا » با عنازان

هله  ،ب راحهی میتزاند مفهزم واژ مرکب «کها

ان » را درک کنده این مطلب در مازرد گاروه

دوم (سا های راهنمایی و دبیرسهان ،نیو دق میکنده این گروه از مااطبهاا باا اینکا با رشاد
شنا هی کافی برای درک واژگان انهواعی حهی بدون وجزد ارجاسهای گفهماانی 1رسایدهاناد ،اماا
Discourse referents
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همچنان مشاهده میشزد ک واژههای مرکب درونمرکو در داسهانهای این گروه با اندک تفاوتی

نلبت ب واژههای مرکب برونمرکو بیشهر استه بر این مبنا ،میتزان نهیج گرفت ک درک سا هار

یک مفهزم ب درک مینا و در نهایت ،درک زبان کمک میکنده از این رو واژههای درونمرکو با

داشهن هله از شفافیت بیشهری ،ب ویژه برای گروه نالت بر زردار هلهند و با مصداقهای عینای

جهان اطرا

کزدک مرتب هلهنده بنابراین ،دسیل ا رزی سرنمزن برونمرکو< درونمرکاو قابالِ

تزجی استه نکه قابل تزج آن است ک بار اساا

یافها هاای پاژوهش ،در گاروه دوم ،از میاوان

کاربرد واژگان درونمرکو کاسه شده و در همین حا  ،تیداد واژههای مرکب برونمرکو افاوایش

یافه استه دانش وابله بزدن 1و تمایو قائلشدن میان واژگان با مفاهیم عینی و انهواعی ،نیاز ب رشاد
شنا هی و اجهماعی دارد ک در گروه دوم ب سطح مزرد نیاز رسیده تا بهزاند واژگان بارونمرکاو و

یا ب بیان دیرر ،واژههای پیچیده را درک نماید ،اما در داسهانهاای گاروه نالات (ا اف ، ،ج،

بر ی از واژههای برونمرکوِ ب کار گرفه شده مناسب رشد سنی کزدک نیلهنده براینمزنا  ،وقهای
از واژ مرکب برونمرکو «آدمبرفی» در داسهانهای ایان گاروه سانی اساهفاده مایشازد ،باا وجازد

برونمرکو بزدن این واژه ،از آنجااییکا کازدک باا مصاداق عینای آن در جهاان اارج مزاجا

شاادهاساات ،مشااکلی در درک آن نازاهااد داشااته در حااا یکا در واژهای ماننااد «گاازشمااا ی»،

مااطبان این گروه سنی قادر ب برقراری ارتباط میان این دو واژه و درک نهایی آن ب عنازان یاک

کلم واژگانی نازاهند بزد؛ از این رو ،نزیلندههای فارسیزبان ن تنها میهزا بلک بایاد نازس واژه-
های ب کار رفه در داسهانهای زد را ب دقت مزرد بررسی قرار دهنده این امار سابب مایشازد تاا

آن

ارائ میشزد کامالً مهناسب با رشد سنی مااطب بزده و منجر ب پیشبرد رابط س گانا میاان

مااطب ،نزیلنده و داسهان شزد تا مااطبهای داسهانها ب درک بههری دست یابنده

 .7نتیجهگیری
در مقا حارر ،ب بررسی میوان و نیز ب کارگیری واژههای مرکب درونمرکو و بارونمرکاو در

داسهانهای کزدک و نزجزان نزیلندگان ایرانی پردا ه شده یافه های پژوهش نشاان داد میاان دو
گروه سنی (ا ف ، ،ج ،و (د ،ه ،ب یاظ کاربرد این نزس از واژههای مرکب تفاوت وجزد داشته

با تزج ب پرسش نالت پژوهش ،از میان مقز های نیزی ب کارگرفه شده در این داسهانها ،اسم
 +اسم ،اسم  +فت ،اسم  +فیل ،فت  +اسم و فت  +فیل ،مقز نیزی اسم  +اسم در هر دو

گروه نالت و دوم بیشهرین میاوان کااربرد را داشاه اساته پرساش دوم پاژوهش در زمینا میاوان
Knowledge-dependent
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فراوانیِ ب کارگیری واژههای مرکب درونمرکو و برونمرکاو در داساهانهاای کازدک و نزجازان
بزده ب طزر کلی میتزان بیان کرد ب کارگیری واژههای درونمرکو در داسهانهاا فراوانای بیشاهری

نلبت ب سایر گزن های واژههای مرکب داشه استه نکه قابلِ تزج آن است ک میوان بهرهگیاری

از واژههای مرکب درونمرکو در گروه دوم نلبت ب گروه نالت کاهش یافه است ،در حا یکا

میوان کاربرد واژگان مرکب برونمرکو در همین گاروه در مقایلا باا گاروه نالات ،سایر رو با

افوایشی داشه استه با در نعرگرفهن یافه های این پژوهش دو ا رزی سرنمزن میتزان ارائ کرد:
3ه فت +فیل< فت  +اسم < اسم  +اسم
4ه برون مرکو< درون مرکو

پرسش پایانیِ پژوهش ،در مازرد رازنری تبیاینِ اساهفاده از واژههاای مرکاب درونمرکاو و

برونمرکو ،ما را ب سزی ملائلی مانند رشد اجهماعی و شنا هی کزدک و نزجزان میکشانده ب این

زرت ک رشد شنا هی و نراه جوئی نرر نزجزان بلیار بیشهر از کزدک است و این امر ب وی در

درک راحتتر و سریعتر واژههای مرکب برونمرکو کمک زاهاد کارده در نهایات ،یافها هاای
پژوهش حارر را میتزان در پیکرههای بورگتر با دادههای بیشهر بلا و گلاهرش داد و درساهیِ

ا رزی سرنمزنی ارائ شده را در ژانرهای دیرری مانند مهنهای نعم و نثر پیشین ،مزردبررسی قارار

داد و آن را با مهنهای امروزی مقایل نمزده پژوهشِ حارر میتزاند کمک مفیدی ب نزیلندههای

فارسیزبان کند تا در هنرام نرارش داسهانها ب ملائلی مانند رشد اجهماعی و شانا هی کازدک و
نیاز سنی آنها تزج نماینده
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1- Introduction
Compounding is one of the most common and useful methods for
creating new words. Investigating compound formation is a continuing
concern within the field of morphology. Recent developments in the
field of linguistics have led to the renewed interest in this phenomenon
from different aspects such as semantics perspectives, cognitive
linguistics, morphology, acoustic phononetics, neurolinguistics and
sociolinguistics.
However, far too little attention has been paid to compounding in
the field of typology. Therefore, the present study aimed to investigate
the endocentric and exocentric compound nouns in different age groups
of children and adolescent stories. This research tried to answer the
following questions: (1) what would be the probable syntactic
prototype pattern(s) for the endocentric and exocentric compound
nouns? (2) what would be the probable semantic prototype pattern(s)
for the endocentric and exocentric compound nouns?, and (3) how
could the difference in the ratio of their frequencies be explained?
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2- Theoretical framework
There are various theoretical frameworks for categorizing endocentric
and exocentric compound nouns, including Spencer, 1991; Fabb, 1998;
Olsen, 2001; Bauer, 2001; Haspelmath, 2002; Booij, 2005; Bisetto and
Scalise, 2005. Nonetheless, endocentricity and exocentricity deal with
syntactic and semantic aspects of the language; therefore, to investigate
the two aforementioned types of compound nouns, Shaghaghi’s
framework (2008) was used. Regarding the semantic relation between
the constituents, compound nous are classified as: (1) endocentric
compound: it consists of two words in which one of them functions as
the head, such as steamboat (the head is <boat>), blackboard (the head
is <board>), and (2) exocentric compound: it is a compound
construction that lacks a head word: that is, the construction as a whole
is not semantically equivalent to either of its parts. So the central
meaning isn't carried by the head, but is external to the compound;
examples include: paleface, pickpocket.
3- Methodology
Based on the purpose of the present study, 315 stories have been
selected using convenience sampling. The stories were allocated to
different age groups: group A (pre-school & primary school children)
and group B (middle school and high school adolescents). To
investigate the two aforementioned types of compound nouns,
Shaghaghi’s framework (2008) was used. After calculating the
frequency of compound nouns in stories, the two groups were
compared with each other in order to reach the decision about the
probable prototype pattern for endocentricity and exocentricity of
Persian compound nouns.
4- Results and discussion
Regarding the first question of this research, the syntactic prototype
patterns for endocentric and exocentric compound nouns in both
groups are: N+N > N+Adj> V+ Adj. The second question addressed
the issue of extracting the semantic prototype pattern of compound
nouns. The results demonstrated that the most frequent type of
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compound in both groups was endocentric compound: group A 70.5 %
and group B 52%. So, endocentric compound nouns> exocentric
compound nouns. Furthermore, the results also showed that the usages
of exocentric compound nouns were higher in the second group in
comparison to the first group. So it seems that social and cognitive
development plays a key role in using exocentric compounds. In other
words, cognitive development in adolescents and their attention to
details, help them to understand and process exocentric compound
nouns faster and easier.
5- Conclusion and suggestions
The study raises questions that would require further investigation.
Future research can include a kind of diachronic study; i.e. studying the
described prototype patterns in past and present prose texts. The
findings of the present study might be a contributing factor for Iranian
authors to narrate their story according to language development in
childern and the level of cognition.
Key Words: Hierarchy, compound nouns, endocentric and exocentric,
children and adolescents stories, typology

