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 چکیده
. اسد  هذکدر کدرد   سدر انددام   ( برای اصطالحات دارای نام8731پیکرۀ این پژوهش، شواهدی هستند که نجفی )

هدا نادان   ندد. یاتتده  ا( هد  اداراون نیدری   6002التز )( و النگ8991های تغییرپذیری مطرح در مون )شیوه
نحدوی، جداییزینی و    جدایی جابده سدازی،  های اضاتهتراینداندامی زبان تارسی به واسطۀ دهد اصطالحات ناممی

شددیی، للدن نحدوی،    یندحذف، در سطوح مختلف تغییرپذیرند. تغییرپذیری در سطح نحدوی بده صدورت پسدا    
ای و حدذف  اضداته سازی یروه حرفشدیی، تغییرپذیری نقای، اضاتهشدیی و اس  مصدرشدیی، مجهولمصدر

دهد. تغییرپدذیری  شدیی روی میشود. در سطح معنایی، تغییرپذیری از طریق اندمعنایی و ایهامتعل دیده می
، لید، جاییزینی اس ، جاییزینی تعدل و حدذف تعدل    سازی اس ، صف های اضاتهتراینددر سطح واژیانی شامل 

دهد ها ناان میهای جمع مااهده شد. بررسیسازی یای نکره و ناانهاس  و در سطح واژی د نحوی نیز اضاته 
نحوی، ناانیر تمایل اصطالحات به رعای  اصل تصدویریونیی کمیتد  و    جاییجابهسازی و های اضاتهترایندکه 

سازی، تغییرپذیری نقادی و حدذف،   های اندمعنایی، ایهامترایندحال، هستند. در عین تصویریونیی پیچیدیی
 .  دهندناان از رعای  اصل التصاد می

 

 اندام، تصویریونیی، التصاد زبانیاصطالحات، تغییرپذیری، نام واژیان کلیدی:

 دانایاه بوعلی سینا همدان ،شناسی همیانیداناجوی دکتری زبان .8
 

sassanmaleki@yahoo.com 
 

 

   بوعلی سینا همداندانایاه  ،همیانیشناسی زباناستاد یروه . 6

 اهی اریانیزبان افرسی و گویش
 8، شماره ایپپی    9318ان پاییز و زمست ،دوم  ، دورهچهارمسال 

 

 7-53صفحات  
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 مقدمه -1

تدرد معندایی و   هدای منحصدربه  تعریف انواع اصطالحات، به واسطۀ یستردیی دامنده و ویژیدی  

 8نحدوی متعدارف   یانحوی آنها کار آسانی نیس . در این مقاله، اصطالحات را هر توالی واژیانی 
باشدد. متعدارف    7ییری  که رابطۀ بین صورت و معنا در آن لراردادیدر نیر می 6متعارفرغی یا

 4خستین بار تیلمور و همکداران را نبودن و متعارف نبودن واژیان و توالی نحوی در اصطالحات 
شناسی شناختی بده ایدن معناسد  کده     بودن ه  در سن  زبان. لراردادیکردندمطرح  (8991)

، نتدوانی  معندای ید     اللفیی اجزای سازنده ید  اصدطالح  ر یرتتن معنای تح صرتاً با در نی

بددودن وجددود لددراردادی (.8994، 5)نددانبرو و همکددارانطددور کامددل حدددم بددزنی  اصددطالح را بدده
مفهدومی بدین اجدزا و     ۀرا در تبیین رابط 2سازوکارهای شناختی مجاز، استعاره و دانش متعارف

نیس . در نیرش  3ناپذیریاز این منیر لزوماً برابر با ترکین کند وصورت در اصطالح  نفی نمی
ای بده وجدود سدازوکارهای شدناختی و ربد  ایدن       ناپذیری به اصطالحات، معموالً اشارهترکین

طالحات  هدایی از اصد  شدود. در ذیدل، نمونده   سازوکارها در تبیین مفهوم کلی اصدطالحات نمدی  

 اند.الحات با حروف مورتن ماخص شده. اصطاس هشده آمدتارسی براسام تعریف یاد
 (.808: 8749، تکرش حرف زد )میرصادلیاز بس که از مامان خوش سرم را برد -8      

 (.  803: 8778 ،احمدآل) حاال یریه نکن کی یریه کنیریه را سر دادم و  -الف -6      

 (.  884: 8749 )مینوی، حاال نزن کی بزناین را یف  و  -ن           

 (.49 ن:8770)هدای ،  کردال  شنیه به پا میسر ده شاهی  -7       

و اصطالح بودن  اس هدر ی  توالی نحوی متعارف لرار یرتت سر(، واژۀ متعارف 8در مثال )

(ن 6(الدف و ) 6هدای ) ۀ صورت و معناسد . در مثدال  لراردادی بودن رابط ۀاین عبارت به واسط

، بدا واژیدان متعدارف در ید  تدوالی نحدوی       رحاال+ تعل نهی+کِی + تعدل امد   1اصطالح صوری

و بر مفهوم تکرار پیاپی دالل  دارد. اصطالحات صوری را  تیلمور و  اس هغیرمتعارف لرار یرتت

( 7اند. در مثال )هبررسی کردبه طور مبسوط ( 6083) 9و کالی کاور و همکاران (8991)همکاران 
                                                           
1. familiar  

2. unfamiliar  

3. conventional 

4. Filmore et al. 

5. Nunberg et al. 

6. conventional  knowledge 

7. non-compositionality 

8. formal 

9. Culicover et al. 
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لدرار   شنیه بده پدا کدردن   ال حوی متعارف در توالی ن ال  شنیهه  ترکین واژیانی غیرمتعارف 

آزمدایی کدردی  و   راسدتی ( 8731)عمیدد   ترهنگ تارسدی . این ترکین واژیانی را در اس هیرتت

 کاربرد غیراصطالحی برای آن نیاتتی .

درزبدان تارسدی    سراندامی دارای واژه مقالۀ حاضر به بررسی تغییرپذیری در اصطالحات نام

مختلف نحوی، معنایی، واژیدانی و واژی د    های معنای کاربرد صورت پردازد. تغییرپذیری بهمی

( 4) در مثدال به سر کسی ریختن های مختلف اس . مثالً، اصطالح نحوی ی  اصطالح در بات 

 دهد:را ناان می 8نحوی از نوع پسایندشدیی جاییجابه
که یا اهلل داداش  ریختند سر من... همه بعد از اینکه سرش را یذاش  زمین، ما اوالدش اکار کردی ؟   - 4      

 (.  777: 8756 باید ارث لسم  باود )تصیح،

االت پاسخ دهی  کده اندواع تغییرپدذیری در اصدطالحات زبدان      ؤبرآنی  تا به این سه در مقال

؟ و تبیدین نقادی تغییرپدذیری    دهندد هایی انجام میتراینداه را تارسی کدامند؟ تغییرپذیری 
ین اس  کده اصدطالحات زبدان تارسدی در سدطوح       ای ایس ؟ ترض ما اصطالحات زبان تارس

سدازی،  های اضداته ترایند بانحوی، معنایی، واژیانی و واژی د نحوی تغییرپذیرند و تغییرپذیری  
شود. همچنین دو عامل نقای تصدویریونیی و التصداد   و جاییزینی انجام می جاییجابهحذف، 
 ، معنایی و واژی د نحوی هستند.کننده تغییرپذیری در سطوح نحویتبیین

. اسد  سدر  انددامی دارای واژه  برای اصطالحات نام (8731)نجفی  این پژوهش، شواهدپیکرۀ     
صورت بنیادین هر اصطالح، یعنی صورت خارج از بات  کاربردی را به همان صدورتی خدواهی    

نیدز مندابع اصدلی     های تغییرپدذیری و در بحث شیوه اس هدآورمدخل  (8731)آورد که نجفی 
های نیری این پژوهش رویکردهدای توصدیفی   کنی . ااراونرا بیان می (8731)شواهد نجفی 

 هستند.   (6002) 7التزو النگ (8991) 6مون
 
 مروری بر مطالعات پیشین -2

 یتدوجه بدی . داردشناسی پیاینه اندان طوالنی ند مطالعات مربوط به اصطالحات از منیر زبان

شناسدی،  اون واج یهایت در دوران مطالعات ساختاریرایانه و توجه به حوزهجدی به اصطالحا

رسید. از اواخر دهه پنجاه میالدی بده بعدد و همزمدان بدا     صرف و نحو کامالً طبیعی به نیر می

                                                           
1. postponding 

2. Moon 

3. Langlotz 
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وبیش ادامده یاتد .   ۀ نحو، این سن  ک یسترش مکتن زایای د یاتاری و تمرکز ویژه بر حوز

شناسدی شدناختی و   هاتاد میالدی همراه با پیدایش و یسترش زبدان  های هفتاد واما، در دهه

جدیدی به خود یرت  و از سدال   ۀهای مجاز و استعاره، مطالعه اصطالحات اهرتمرکز بر حوزه

 (.6087،  8یو و شن)لیبه طور معنادار اتزایش یات   8990

رش نخسد ،  دو نیرش اصلی برای تعریف ماهی  معندایی اصدطالحات وجدود دارد. در نید    

شوند که معنای آنهدا برابدر بدا ترکیدن     ناپذیر و منجمد تلقی میهایی ترکیناصطالحات پدیده

؛ 8927، 4کتدز و پسدتال  ؛ 6006، 7؛  م  کدارتی و ا.. دل 8910، 6)اامسکیمعناهای اجزای سازنده نیس  

دیدددیاه دوم،  در امددا(. 6: 8912 ،1؛ وود8922،  3رایدد ؛  وایددن8996، 2؛ ون در لیندددن 8915 5مدداکونیس

هستند و سازوکارهای شناختی استعاره، مجداز و   9اصطالحات دارای نیامی مفهومی و انییخته

دهندۀ ی  اصطالح و مفهوم کلی آن، نوعی ارتبداط معندایی   ی تاکیلدانش متعارف، بین اجزا

و  (68: 6082 ،80)اسدتون یدرا  هدای صدورت  ند. دیدیاه نخس ، دیدیاه رایج در نیدرش کبرلرار می

 دیدیاه دوم، دیدیاه مطرح در نیرش شناختی اس .  
 

 شناسی صورتگرااصطالحات از دیدگاه زبان -2-1

از پیایامان بررسی اصطالحات از نیداه زایادی هسدتند     (8927)رسد کتز و پستال به نیر می 

 سدتال پ و . کتدز اس هو مطالعۀ آنها بر سایر مطالعات زایای تأثیریذار بود( 69: 6084 ،88)سنالدی
پذیر نیستند و ویژیی اصلی ی  اصطالح ایدن اسد    اصطالحات ترکین که دارند اعتقاد( 8927)

)کتددز و پسددتال،  ۀ آن اصددطالح نیسدد کدده معنددای کامددل آن ماحصددل ترکیددن اجددزای سددازنده

. کنندد تفکی  می 87یروهی و 86واژیانی اصطالحات را به انواع( 8927) پستال و . کتز(835:8927

                                                           
1. Liu and Shen 

2. Chomsky 

3. McCarthy and O'Dell 

4. Katz and Postal 

5. Machonis 

6. Van der Linden  

7. Weinreich 

8. Wood 

9. motivated 

10. Stone 

11. Senaldi  

12. lexical 

13. phrase 
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 ذخیدره  ذهندی  واژیدان  بخدش  در و باشدند  صدف   یدا  تعل اس ، توانندمی انیواژی اصطالحات
ماهی  واژیانی خود، االای برای نیرش زایای بده زبدان    ۀیردند. این اصطالحات به واسطمی

 اصدطالحات  یردندد. امدا  شوند و همانند سایر واژیان در بخش نحوی تحلیل مدی محسون نمی

ای از واژیدان ذهندی   للفیی دارند، در بخش جدایانده ایروهی، که معنای اصطالحی و ه  تح 
شوند. بدین ترتین، حوزۀ واژیان ذهدن دارای دو بخدش جدایانده بدرای واژیدان و      تهرس  می

س  و معندای  ( از نوع یروهی و دارای دو معنا)مردن kick the bucketاصطالح اس . اصطالح 
 و کتدز  دیددیاه  اسد . از  ردنمد و معندای اصدطالحی آن     لید زدن به سدطل اللفیی آن  تح 
 معندای  بده  اصدطالحی  معنای تغییر باعث یروهی اصطالحات شدیی درمجهول (8927) پستال

)مدردن( باعدث    kick the bucketاصدطالح    شددیی در مدثالً، مجهدول   .شدود مدی  اللفییتح 
 باشد.  لید زدن به سطل شود معنای آن صرتاً  می

بررسدی کدرد. در    6مراتن انجمادبا عنوان سلسلهرا یاتارپذیری اصطالحات  (8930) 8تریزر

شدوند.  مراتن، اصطالحات با توجه به مقدار یاتارپذیری به هف  دسته تقسی  مدی این سلسله

اول اصطالحاتی اس  که از لحاظ نحوی کامالً منجمد هستند و هیچ یادتاری بدر آنهدا     دسته

دس  دادن معندای اصدطالحی، کدامالً     د که بدون ازانشود و دسته آخر اصطالحاتیاعمال نمی

ییرند. یاتارپذیرند. بین این دو یروه سایر اصطالحات با درجات مختلف یاتارپذیری لرار می

شدود  توپ را در زمین دییران انداختن( در سطح هفت  والع می) pass the buckمثالً، اصطالح 

ه کسدی بلندد   ود از کل د )د  blow off steamو بدون محددودی  یادتارپذیر اسد  و اصدطالح     

مراتدن یادتارپذیری   ییرد و یادتارپذیر نیسد . البتده، سلسدله    شدن( در سطح صفر لرار می

مراتدن انجمداد توصدیف    سلسدله  براسدام و اصدطالحاتی یاتد  شددند کده     دارد نیز انی نتقدم

سد   ادر ایدن  ( 8930)اهمی  تحلیل تریزر  همه،با این  (.8936، 4؛ ماکایی8938، 7)دانگ شوندمین

 (.  29: 6001 ،5)وولفکند که او بحث انجماد در اصطالحات را به صورت ی  پیوستار تحلیل می

 
 
 

                                                           
1. Frazer 

2. frozenness hierarchy 

3. Dong 

4. Makkai 

5. Wulff 



 3189تان پاییز و زمس، دوم ةدور، چهارمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش مهنداسخساسان ملکی و محمد ر   86

 

 شناسی شناختیاصطالحات از دیدگاه زبان -2-2

سدازوکارهای   ۀمفهدومی و انییختده بدر پاید     ینیدام  همثابد در دیدیاه شناختی، اصطالحات بده 

د اصدلی کده بدر تحلیدل اصدطالحات در      د. ایدرا شدو استعاره، مجاز و دانش متعارف تحلیل مدی 
پدذیری و  تدوان وارد دانسد  ایدن اسد  کده آنهدا بحدث ترکیدن        هدای غیرشدناختی مدی   نیدرش 
کده  کنندد، درحدالی  ناپذیری را بر لیام جمالت متعارف و رواب  زبانی متعارف طدرح مدی  ترکین

ناختی اسد . بده   ها در اصطالحات از نوع رواب  مفهومی مبتنی بر سازوکارهای شد رواب  بین واژه
هدای صدرتاً   پدیدده ، داند هدای غیرشدناختی، اصدطالحات بخادی از واژیدان     کالم دییر، در دیدیاه

اده بدر سدایر واحددهای واژیدانی      م مفهومی ندارند. درنتیجه، هرند که هیچ وابستیی با نیاازبانی
ژیی جداناپدذیر  پذیری معنایی، ویکه ترکینآنجادانند و ازکند را بر اصطالح نیز وارد میصدق می
ناپدذیر  های غیرشدناختی، اصدطالحات را ترکیدن   دیدیاه براسامهای متعارف زبانی اس ، ساخ 

   توان به معنای اصطالحات پی برد.دانند زیرا با ترکین معنای اجزای سازنده نمیمی
اشاره کنی  کده  ( 8992) 8توانی  به کوواش و سابوها با نیرش شناختی میاز میان پژوهش

طرح مفهوم انییختیی، به بررسدی سدازوکارهای شدناختی مجداز و اسدتعاره در اصدطالحات       با 
پردازند. از دیدیاه آنها، بسیاری از اصطالحات، انییخته هستند. البته انییختیی لزومداً برابدر   می

بینی مفهوم اصطالح نیس  و یاه هیچ انییزۀ مفهومی برای معنای ی  اصدطالح   با لابلی  پیش
 )مردن( وجود ندارد.   kick the bucketمانند 
لدو    spill the beansهدا ) شامل استعاره (8992)اصطالحات از دیدیاه کوواش و سابو  دامنۀ    
سدگ   cats and dogsهای واژیانی )(، جف دل کندنthrow up one's hands (، مجازها )دادن

به راحتدی   as easy as pie ت )(، تابیهاخوش بودن live it up) it(، اصطالحات شامل یربه و
نقد بده   سیلی  a bird in the hand is  worth two in the bush) 6هامعروف(، لولآن خوردن

( و اصدطالحات دسدتوری   باال آمدن، برخورد کدردن  come upها )یروهی(، تعلاز حلوای نسیه
(let alone  می )شوند.  اه رسد به اینکه 

شناسی شناختی، اصدطالحات را بده اندواع     نیز در ااراون زبان (8994) 7نانبرو و همکاران
هدای  کنند. در عبارتبندی میتقسی  5های اصطالحیو عبارت 4 های ترکیبی اصطالحیعبارت

                                                           
1. Kovecsez and Szabo 

2. sayings 

3. Nunberg et al. 

4. idiomatically combining expressions 

5. idiomatic phrases 
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تدوان ارتبداط   های سدازنده اصدطالح مدی   ترکیبی اصطالحی، بین معنای اصطالح و معنای واژه
 pullای وجدود نددارد. اصدطالح    حی انین رابطههای اصطالمفهومی برلرار کرد، اما در عبارت

strings ترکیبدی اصدطالحی اسد  و     بازی کردن، دییران را کنترل کردن( از نوع عبارت)پارتی

)مردن( از نوع عبارت اصطالحی اس . به اعتقاد نانبرو و همکاران   kick the bucketاصطالح 
، داشدتن صدنایع   8ناپدذیری بودن، انعطداف ند از: لراردادیاهای اصطالحات عبارتویژیی (8994)

 .5و اثریذاری عاطفی 4بودن، غیررسمی7بودن، مثل6بدیعی
اللفیدی اجدزای   دانش خود از معنای تح  براسامکه صرتاً  معناس بودن به این لراردادی

توانی  به طور کامل بده معندای آن اصدطالح پدی ببدری ، امدا وجدود        ی  اصطالح  نمی سازندۀ
بودن برابدر  شود. از این رو، لراردادیوکارهای دییر برای درک مفهوم ی  اصطالح نفی نمیساز

هدای  ناپذیری ه  اشاره به محدودی اس . انعطاف (8992)با مفهوم انییختیی کوواش و سابو 
)ورتاجدی کدردن(     to shot the breeze نحوی و ساختی در اصدطالحات دارد. مدثالً، اصدطالح    

ندارد. داشتن صنایع بدیعی بده وجدود سدازوکارهای      the breeze was shot*صورت مجهول  
کده   معناسد  بدودن بده ایدن    کندد. مثدل  شناختی استعاره و مجداز در اصدطالحات اشداره مدی    

های عینی و تیزیکدی بدرای توصدیف ید  مولعید       اصطالحات را به واسطۀ تاابه آن با پدیده
)بده راحتدی آن    as easy as pieسانی و سدهول  را بدا   بری . مثالً، آاجتماعی مطلون به کار می

کده اصدطالحات معمدوالً در باتد       معناسد  بودن نیدز بده ایدن    خوردن( بیان کنی . غیررسمی
روند. معنی اثریذاری عاطفی ه  این اس  که اصطالحات را بیادتر بدرای   غیررسمی به کار می

های خنثدی  در توصیف مولعی  کنی  وی  حال  عاطفی استفاده می یابیان ی  نیرش خاص 
بده جدز    (8994)مثل خرید بلی  و خواندن کتان کداربرد ندارندد. از نیدر ندانبرو و همکداران      

 های ضروری و الزم برای همه اصطالحات نیستند.بودن، سایر موارد از ویژییلراردادی
 

 اصطالحات از منظر تغییرپذیری -2-5

تغییرپدذیری  (. 26-57: 6082 )اسدتون، سی تعل ق ندارد شناای خاص در زبانتغییرپذیری به نیریه
هدای  های مختلف به صدورت توانند در بات ها میکه این عبارت معناس در اصطالحات به این 

                                                           
1. inflexibility 

2. figuration 

3. proverbiality 

4. informality 

5. affect 
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بنیداد نادان   مختلف نحوی، معنایی، واژیانی و واژی د نحوی به کار روند. مطالعات اخیر پیکدره  
؛ 6002التدز ،  ؛ الندگ 8991)مدون،  پدذیر هسدتند   ای تغییردهد که اصطالحات به طور یسدترده می

 (.  6082؛ استون، 6087،  8اشرودر

هدای اصدطالحی از   بنیاد به بررسی تغییرپذیری در سداخ  پیکرهپژوهای در  (6001) وولف

بودن را در لالدن  پردازد و اصطالحوی( می)پیار make headwayنوع تعل د یروه اسمی مانند 

این اس  که اتعال اصطالحی از لحداظ  ی های واز یاتته(. 6: 6001 ولف،)و کندپیوستار تحلیل می

در بررسدی   (6087) صرتی )زمان، نمدود، وجده، عددد و شدخص( بسدیار تغییرپذیرندد. اشدرودر       

کده   اسد  هبنیاد خود در خصوص تغییرپذیری نحوی در اصطالحات به این نتیجه رسدید پیکره

( 57-26: 6082)رپذیری وصفی و لیدی اس . اسدتون  بیاترین انواع تغییرپذیری مربوط به تغیی

 پردازد.   نیز به بررسی تغییرپذیری نحوی در اصطالحات با توالی نحوی تعل+ مفعول می
 

 شناختی اصطالحات در زبان فارسیبررسی زبان -2-4

شناسدی دارد.  هدای بیادتری از منیدر زبدان    زبان تارسی در زمینۀ اصطالحات نیاز به پدژوهش 

شناسی شناختی به بررسدی سدازوکارهای   در ااراون معنی (8798) الدینیند و شمسمهراسخ

نتیجده   اندد و استعاره، مجاز و داندش متعدارف در تولیدد و درک اصدطالحات تارسدی پرداختده      

. اند که در زبان تارسی، تعداد اصطالحات شفاف بسیار بیادتر از اصدطالحات تیدره اسد     یرتته

و  اسد  هاسدتعاره شدکل یرتتد    ۀاز نوع شدفاف اسد  و بدر پاید     آتش کسی تند بودناصطالح  

تدوان  ، از نوع تیره اس  و سازوکاری شدناختی را نمدی  خود را به کواه علی اپ زدناصطالح 

ییدری برخدی از   کده در شدکل  اند برای آن در نیر یرت . آنها همچنین به این نکته اشاره کرده

ال  دارد. بده عندوان مثدال، در اصدطالح     اصطالحات تارسی، بیش از ی  سازوکار شناختی دخ

 مجاز و استعاره لابل درک اس .   ترایند)به معنای ماغول شدن و پرداختن( دو  دس  یرتتن

اعتقاد دارد که رواب  نحدوی خاصدی میدان اجدزای اصدطالحات      ( 809 الف: 8797) زادهطبین    

در  دم کسدی یذاشدتن   پدا روی و  نبه ریش کسدی خندیدد  های تعلی وجود دارد. مثالً، عبارت

 زادهنامدد. طبیدن  های تعلی ضدمیردار مدی  ضمیر دارند. وی از این جه ، اصطالحات را عبارت

 پردازد.بندی عمدۀ اتعال اصطالحی در زبان تارسی میهمچنین به ضب  و طبقه ن(8797)

                                                           
1. Schroder 
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هدای مالکید  در زبدان تارسدی     وارهدر بررسی شناختی طدرح ( 8791)کهن و ملکی نغزیوی    

 ایدزی واره مکانی در تارسی امروز، تق  در بعضی از اصدطالحات مثدل   کنند که طرحاشاره می

 دس  کسی را کوتاه کدردن وجود دارد. آنها همچنین اصطالحاتی مانند  زیر پای کسی یذاشتن

 روند.  کنند که برای اتمام مالکی  به کار میرا تحلیل می

 

 چارچوب نظری -5

تدرین توصدیف   کامدل  (8991) ، بررسدی مدون  (38: 6002)و وولدف  ( 1 :6082)رارت به اعتقاد جی

مددواردی اددون  (8991) هددای تغییرپددذیری در اصددطالحات اسدد . مددونبنیدداد از شددیوهپیکددره

را از اندواع   6و مختصرسدازی  8شددیی و تاددید  هدا، خداص  ها، صدف  ها، اس تغییرپذیری تعل

شددیی در اصدطالحات را از ندوع    ند سببیآورد و مواردی مانبه شمار می 7تغییرپذیری واژیانی

 هایی از انواع تغییرپذیری مطدرح در مدون  داند. در ذیل به بیان نمونهمی 4مندتغییرپذیری نیام

 اند:پردازی . موارد تغییرپذیر به صورت مورتن ماخص شدهمی( 8991)
 

 تغییرپذیری در فعل -الف

ای کده در مفهدوم کلدی    بده یونده  اداند  نتعل دییدری  جای توان ی  تعل را ، میدر این حال 

 شده به کار رود.   تواند با هر دو تعل ماخصاصطالح تغییری ایجاد ناود. اصطالح زیر می
 set/start the ball rolling.5                                                                نکاری را راه انداخت        

 
 تغییرپذیری در اسم -ب

ها معموالً مترادف هستند. در اصدطالح زیدر   ر روند تغییرپذیری اس  در اصطالحات، جاییزیند

 دو واژه به معنای آرام( اس : هر) lull مترادف calmواژه 
                     the calm/lull before storm.6                               آرامش لبل از طوتدان        

                                 

 تغییرپذیری در صفت   -ج

 (:1مثال ) ؛مترادف نباشندیا  ،(3) مثال ؛توانند مترادف باشندهای تغییرپذیر میصف 

                                                           
1. specificity and amplification 

2. truncation 

3. lexical variation 

4. systematic variation 
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  close/near to the bone.7                                                            نکارد به استخوان رسید        

 bleed someone dry/white.8                                                         دن  شیرۀ کسی را کای        
 
 شدگی و تشدیدخاص -د

تأکیدد در اصدطالح اسد . در    رای کردن عناصر واژیانی بشدیی و تادید به معنای اضاتهخاص

 .  اس هاللفیی داغ( اضاته شد)به معنای تح  hot( صف  9مثال زیر، به اصطالح )
 like a (hot) knife through butter.9                                             به سرع  عبور کردن           

 
 مختصرسازی -ه

 مختصرسازی به معنای حذف بخای از ی  عبارت اصطالحی اس .  
 make hay (while the sun shines).10                               )تا تنور یرم هس ( نان را بچسبان     

 
 های سببیساخت -و

( و در بداتتی دییدر   88ی  عمل اسد  )  یایاه ی  اصطالح در ی  بات ، توصیفیر ی  حال  
پذیر در ید  باتد    (. در این نوع تغییرپذیری،کنش86رود )به صورت ساخ  سببی به کار می

 (:86عول حرف اضاته اس  )( و در باتتی دییر، مف88ییرد )در جاییاه تاعل لرار می
                                                          ONE's heart hardens.11احسام کسی سرکون شدن         

12.harden ONE's heart ( towards SOMEONE)  

     پا روی احسام خود ) نسب  به کسی( یذاشتن        

بنددی  تقسدی   پدذیری را بده اندواع صدوری و معندایی     یرنیزتغی (816-839: 6002) التدز النگ
نحددوی، نحددوی و واژیددانی اسدد  و  -هددای واژیتغییرپددذیری، کنددد. تغییرپددذیری صددوریمددی

 .6و معناپذیری 8شدییاندمعنایی، ایهام ،ی معناییتغییرپذیر
 واژی د نحوی

 نحوی   صوری 

 واژیانی

 تغییرپذیری  

 اندمعنایی

  سازیایهام  معنایی  

 معناپذیری

 (6002التز )های تغییرپذیری النگبندی شیوه(: دسته8نمودار )

                                                           
1. ambiguation 

2. meaning adaptation 
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 تغییرپذیری واژی ـ نحوی -ز

هدا و سدورها   سازی اس  و کداربرد آزادانده معدرف   تصریف تعل، جمع ،این حال  از تغییرپذیری

ن( در )بده کدار ناخوشدایند تدن داد     swallow the bitter pillعنوان مثال، به اصطالح اس . به

 :اس هکار رتته  به صورت جمع  به  pillو اس   اس ه)برخی( اضاته شد someبات  زیر، 
13. The traditionalist camp had to swallow some bitter pills. 

 یرا مجبور شد به برخی از اعمال ناخوشایند تن در دهد.یروه سن       
 

 تغییرپذیری نحوی -ح

نای ایجاد هریونه تغییرات نحوی در صورت بنیدادین اصدطالح اسد .    تغییرپذیری نحوی به مع

های کسدی را  ها را بره  زدن، نقاه)کاسه کوزه upset the applecartدر مثال زیر، به اصطالح 

 .اس هاضاته شد ofنقش بر آن کردن( یروه متممی همراه 
  14. All this has upset the applecart of the relation of fertility to prosperity.    

 .اس هخیزی و ثروت شدبین حاصل ۀرابط ۀهمۀ اینها باعث بره  خوردن نقا      
 

 تغییرپذیری واژگانی -ط

 سازی واژیان ی  اصطالح با واژیان دییر اس .ناینتغییرپذیری واژیانی به معنای جا
 a hard/tough row to hoe .15                                                    ترسا               کار طال       

 
 تغییرپذیری به صورت چندمعنایی -ی

یابدد و  کند اما معنا تغییر مدی در اصطالحات اندمعنا، صورت از منیر نحو و واژیان تغییر نمی

این مثالی از  (6002)التز یونه اصطالحات تق  در بات  لابل درک اس . النگتمایز معنایی این

کند، اما در زبان تارسی، اصطالحات اندمعنا وجود دارند. به عندوان  نوع تغییرپذیری بیان نمی

اس  و ایدن   مردنو  استراح  کردندارای دو معنای  سر خود را زمین یذاشتنمثال، اصطالح 

 ماخصه ]دراز کایدن[ اشتراک دارند. دو معنا در
 خواه  ی  دلیقه سرم را بیذارم زمین )میرصدادلی، حال ندارم. میاناااهلل ی  ول  دییر. حاال  -الف -82      

8750 :884  .) 

 (.  84: 8751 جا بند نیس  )بهرامی،سرش را بیذارد زمین دست  به هیچ شوهرت -ن               
 

 سازیتغییرپذیری به صورت ایهام -ک

هدای مختلدف   ی اس  که طی آن ظرتید  معندایی اصدطالحات را در باتد     ترایندسازی ایهام

اللفیی در کنار معندای اصدطالحی   سازی معنای تح توان تغییر داد. به کالم دییر، در ایهاممی
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حدس بویدایی   ) have a good noseاللفیدی عبدارت   شود. در مثال زیر، معندای تحد   تعال می

)حدس شاد    have a nose  for something خوبی داشته باش(، در کنار معندای اصدطالحی   

 .اس هعال شدداشتن( ت
17. If you like wine, have a good nose. 

 ایر شران دوس  داری، باید حس بویایی خوبی داشته باشی.        

 تغییرپذیری به صورت معناپذیری -ل

 جدایی جابهتغییرپذیری ناشی از  یاسازی ی  ساخ  واژیانی د دستوری  یاهی به واسطۀ اضاته

شدود.  شود. به این حال ، معناپذیری یفته میتغییر می نحوی در ی  اصطالح، معنا دستخوش

های کسدی را نقدش بدر    ها را بره  زدن، نقاه)کاسه کوزه upset the applecartمثالً، اصطالح 

)سدنیین   the most ponderousسازی عبارت وصدفی  آن کردن( در بات  زیر، به واسطۀ اضاته

 :اس هتترین(، از لحاظ معنایی شدت یاتترین، وزین
18. …this time overturning the most ponderous applecart of all. 

 ها نقش بر آن شود.ترین نقاهکه دلیق اس هاین بار موجن آن شد ...        
 

 در زبان فارسی سراندامِ تغییرپذیری در اصطالحات دارای نام  -4

و  داردنخسد  را   ۀ، رتب(8731) در نجفی اصطالح  تارسی 641با تراوانی حضور در  سراندام  نام

هدا نادان داد   . بررسیاس اصطالح، در جاییاه دوم  680با حضور در  دس اندام پس از آن نام

اندام  سدر، در سدطوح  واژی د نحدوی، واژیدانی، نحدوی و معندایی         اصطالح دارای نام 868که 

  ندوع تغییرپدذیری در شدواهد    اصطالح نیز با بدیش از ید   26تغییرپذیر هستند. از این تعداد، 

 ترایندد هدا نادان داد کده تغییرپدذیری بدا اسدتفاده از اهدار        مااهده شدند. همچنین، بررسی

شود. در ذیدل، بده بررسدی سدطوح     نحوی، جاییزینی و حذف انجام می جاییجابهسازی، اضاته

صار، هرجا کده از  رعای  اختپردازی . برای مرتب  با آنها میۀ های اهاریانترایندتغییرپذیری و 

 اس . سراندام  بری ، منیور همان اصطالحات دارای ناماصطالحات نام می
 

 تغییرپذیری نحوی -4-1

سدازی، حدذف و   نحدوی، اضداته   جاییجابههای ترایندتغییرپذیری نحوی اصطالحات به صورت 

، 8شددیی، للدن نحدوی   نحوی به صدورت پسدایند   جاییجابهشود. می دیدهتغییرپذیری نقای 

                                                           
1. scrambling 
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سدازی بده صدورت    شددیی و اضداته  شددیی و مجهدول  مصدرشدیی، سببیشدیی و اس مصدر

ای مااهده یردید. درتغییرپذیری نقای، صدورت اصدطالح تغییدر    اضاتهسازی یروه حرفاضاته

یابد. مثالً، ی  اصطالح با حفظ صدورت در ید    در بات  تغییر می آنکند اما نقش نحوی نمی

 ید اس .  جا صف  و در جای دییر ل

 

 پسایندشدگی -4-1-1

نادان آن لبدل از تعدل اسد ، در جاییداه پدس از تعدل را        ای کده جاییداه بدی   لراریرتتن سازه

هدای موجدود   در این مقاله، پسایندشدیی سازه(. 878: 8711 مهند،)راسخیویند پسایندشدیی می

ه اصدطالح در آن  ای کد هدای پسایندشدده جملده   در داخل اصطالح  را بررسی کردی  و به سازه

ای ایدن ولد    یف : سدر آورده در جمله  آوردن سرای . مثالً، اصطالح  ، نپرداختهاس هوالع شد
موارد پسایندشده اصطالحی نیس ، زیرا پسایندشدیی در خارج  ءِجز (98: 8733 )اصغری، صبح؟

 و ارتباطی با تغییرپذیری اصطالح ندارد. اس هاز اصطالح صورت یرتت

سدر  و  سدر ننجدون  ای اضداته های حرفناان مفعول( جاییاه بی60( و )89) در اصطالحات
 لبل از تعل اس .      خانه اول

آورد و دمدار از روزیدارش در مدی    پرید سدر ننجدون شدله   میکردند به سر کسی پریدن: ایر ولش می -89       

 (.  37: 8777 ،احمدآل)

 (.  62: 8727)میرصادلی،  اول ۀسر خانبردم خواباندمش. باز رتته  اول رتتن: تا حاال سه مرتبه سر خانه -60        

سازۀ پسایندشده را  براسامانواع پسایندسازی در زبان تارسی ( 722-725: 8792) مهندراسخ

ای و نهایتداً  اضداته در اهار یروه تاعل، مفعول مسدتقی ، مفعدول غیرمسدتقی  و مفعدول حدرف     

 های پسایندشده، مربوط بده مفعدول  بیاترین درصد سازه ییرددهد و نتیجه میمسند لرار می

ای اس  و بعد از آن بده ترتیدن، مفعدول مسدتقی   و تاعدل و      اضاتهغیرمستقی  و مفعول حرف

مدورد اصدطالح    68هدای ایدن پدژوهش نادان داد کده از میدان       سپس مسند لرار دارند. یاتتده 

ای بدرای  ای اس  و یاتتده اضاتهحرفمورد از نوع مفعول غیرمستقی  و مفعول  60پسایندشده، 

 ای .مفعول مستقی  و تاعل نداشته
 

 قلب نحوی -4-1-2

مهندد  اسخ؛ ر774: 8792 مهند،)راسخ یویندهای ی  جمله، للن نحوی میسازه جاییجابه ترایندبه 

شدود امدا در معندای کلدی جملده      دار شدن جمله می. للن نحوی موجن ناان(8797و لیاسوند، 
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آید. در بررسی للن نحوی در اصطالحات نیز به مانندد پسایندشددیی، تقد     پدید نمی تغییری

( 68م در مثدال ) -ناان ضدمیر  ای . جاییاه بیهای درون اصطالح نیر داشتهسازه جاییجابهبه 

نادان،  ( در حالد  بدی  66در اصطالح ) به دوستعلیای اضاتهلبل از اصطالح اس  و یروه حرف

 آید.می دادنسرسالمتی لبل از 
)کسی را( سر دواندن: مرتن به بهانه نبودن بودجه و پس  سازمانی و مجوز استخدام و از این حرتهدا   - 68      

 (. 658: 8752 اند )پزشکزاد،دوانده مسر

 بدهیدد )پزشدکزاد،   بده دوسدتعلی  کن  بد نیس  ید  سرسدالمتی   به کسی سرسالمتی دادن: تکر می -66      

8758 :474  .) 
 

 مصدرشدگی و اسم مصدرشدگی -4-1-5

هدای  شود. مصدرها دارای ویژیدی به ستاک یذشته تعل ساخته می ن-مصدر با اتزودن پسوند 

توانند پسوند تصریفی جمدع بپذیرندد و مانندد تعدل،     اسمی و تعلی هستند، مثالً مانند اس  می

های اسدمی مصددر   ن ویژییتریمه ( 409: 8792) مهندراسخ(. 414: 8795، )طباطباییلید بییرند 

داندد و  ای و ساخ  اضاتی مدی اضاتهرا لراریرتتن در جاییاه تاعل، مفعول صریح، مفعول حرف

های مطابقه، نمود و وجده  کند که مصدرها ناانههای تعلی مصدر ه  به این اشاره میاز ویژیی

تغییرپدذیری   هدای پدژوهش،  یویندد. یاتتده  ندارند. اس  ماتق از تعل را نیدز اسد  مصددر مدی    

 ن( را ناان داد.  -64ن( و اس  مصدرشدیی )-67اصطالحات به صورت مصدرشدیی )
تدا آخدر از خدر شدیطان پدایین آمدد        سدر و کلده زدم  سر و کله زدن: اند روز با صاحن دکدان ...    -الف -67   

 (.  12: 8741 )بابامقدم،

زد دل او را بده هد  مدی    سدر و کلده زدن  اکش تکر خانه رتتن و مثل همیاه با عبدداهلل بدرادر کدو    -ن          

 (.  75: 8749 )میرصادلی،

کدرد  ریخ  و او را ییج و سردری  مدی سر در ی  کردن: رنیها و آدمها و اشیاء و مناظر در ه  می -الف-64     

 (.26همان: )

 (.601همان: یابد ) کوشید بیاتر و بیاتر بخواند تا بلکه از سردریمی و ییجی نجاتسردریمی: می -ن              
 

 شدگیسببی -4-1-4

داند تعل خدوردن نیداز بده    ند: نحوی و معنایی. اینکه اهل زبان میاها دارای دو نوع ظرتی تعل

دهندۀ دانش او از ظرتی  نحوی اسد  و اینکده ایدن    ی  تاعل و ی  مفعول صریح دارد، ناان

مهندد،  )راسدخ  از ظرتی  معندایی اسد   تعل نیاز به ی  عامل و ی  پذیرا دارد، ناشی از دانش او 
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دهدد و در معندای   در معنای تعل سببی ی  عامل وجود دارد که عمل را انجام می(. 847: 8792

، غدذا پخد    ۀاتتدد. جملد  خود اتفداق مدی  هو عمل، خودب اس هتعل نایذرا این عامل حذف شد

 (.  803: 8711 مهند،)راسخ دارد، ساخ  سببی علی غذا را پخ  ۀساخ  نایذرا و جمل

 شدیی را ناان داد.  های پژوهش، تغییرپذیری در اصطالحات از منیر سببیبررسی داده      

-65هدای ) الف( در ساخ  نایذرا و در مثدال -62الف( و )-65عنوان مثال، اصطالحات )به      

 اند.  ن( در ساخ  سببی به کار رتته-62ن( و )
دانسدت   اند. ایر میدان  که شوهر مرحوم  را کجا خواباندهره اه میبه سر کسی آمدن: من بیچا -الف -65      

 (.  19: 8758 )پزشکزاد، آمدسرم نمیکه این بیچاریی به 

 (.  698: 8746! )مکارمی، به سر من آورددانستی این مرد اه به سر کسی آوردن: آخ ایر می -ن               

 (.  884: 8778کنند )هدای ، باتی مییرت  از بس که منفیسر کسی درد یرتتن: سرمان درد  -الف -62       

دانندد و الزم بده   سر کسی را درد آوردن: ببخاید سر شما را درد آوردم. این مطالدن را همده مدی    -ن            

 (.  61همان: تکرار نبود )
 

 شدگیمجهول -4-1-3

مهندد،  راسدخ ؛ 436: 8795 ی،)طباطبدای جه  مجهول در زبان تارسی اتفاق نیر وجود نددارد   ۀدربار

های بسی ، به صورت صف  مفعولی + شددن اسد  )او   ساخ  مجهول در تعل(. 93-808: 8711

مرکدن دارای همکدرد کدردن، تالدد صدف        هدای نامه نوشته شد( و در تعل ←نامه را نوش  

ا کار آغاز شد(. در سایر اتعال مرکن نیدز ایدن سداخ   بد     ←مفعولی اس  )کار را آغاز کردی  

: 8797، زادهطبیدن )کتان پدس داده شدد(    ←کتان را پس دادم شود )صف  مفعولی ساخته می

824-831  .) 
 های مجهول شباه  دارد. طباطبدایی ساخ  اسنادی نیز از نیر صوری به برخی از ساخ     

را مثدال   حسین شدهید شدد  و  ساخ  اسنادی  حسین کاته شدساخ  مجهول  (433: 8795)

 طباطبدایی دهد ساخ  مجهول از نیر صورت شبیه به ساخ  اسدنادی اسد .    زند تا ناانمی

ساخ  مجهول با تعدل  : اس هدارائه داسه مالک صوری برای تاخیص این دو ساخ  جا( )همان

به سداخ    کردنتوان با همکرد (؛ این ساخ  را نمیاس هرود )*حسین کاتبودن به کار نمی

تواند بدا صدف    نهاد این ساخ  مجهول نمی؛ ه کردند(سببی تبدیل کرد )*آنها حسین را کات

 کاته توصیف شود )*حسین کاته(.
بدودیی را در اصدطالحات تادخیص داد. مدثالً،     تدوان مجهدول  با استفاده از مالک دوم نمی     

الدف(. در  -63شود )سببی می کردنن( با استفاده از همکرد -63) سر به نیس  شدناصطالح 
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زاده و طبیدن  (805-804: 8731)مهندد  هدای معندایی و صدوری راسدخ    الکذیل با استفاده از مد 
 ن( مجهول هستند.  -61ن( و )-63ناان خواهی  داد اصطالحات ) (8797)

اعتقاد دارد معلوم و مجهول از حیث ظرتید  معندایی بدا هد      ( 805-804: 8731) مهندراسخ     
عامل اشاره دارندد، در جمدالت    عمل  بودن تفاوتی ندارند. به اعتقاد وی، لیدهایی که به عامدانه 

شیاه عمداً  ←معلوم و ساخ  مجهول متناظر آنها کاربرد دارند )علی عمداً شیاه را شکس  
تدوان عامدل جملده را بده صدورت مدتم        بر این، در سداخ  مجهدول مدی    شکسته شد(. اضاته

بندد لیددی هددف     ای در جمله آورد )اژدها به دس  تریدون کادته شدد( و بده آن   اضاتهحرف
کندد کده   نیز عندوان مدی   (8797)زاده اضاته کرد )علی کاته شد تا اموالش غارت شود(. طبین

خود به کدار روندد، امدا    هتوانند با لید خودبهای مجهول به دلیل وجود کنایر مستتر نمیجمله
را بددون تغییدر معندای     شدنتوان در آنها به کار برد. همچنین، ایر بتوان تعل را می عمداًلید 

 جمله به بودن/ استن تبدیل کرد، آن جمله لطعاً مجهول نیس .
روندد.  های پژوهش ناان داد برخی اصطالحات به صورت مجهول ه  به کار مدی بررسی داده   

( 8797) زادهو طبیدن ( 805-804: 8731)مهند های راسخن( را با مالک-63مجهول بودن مثال )

بده دسد    اند، دو نفدر از رتقدای اسدد    سر به نیس  شده عمداًاز رتقای اسد  سنجی : دو نفرمی
*دو  ،تا رازها برمال نادود اند اند، دو نفر از رتقای اسد سر به نیس  شدهسر به نیس  شده علی

دو نفدر از رتقدای اسدد سدر بده نیسد         اند و *سر به نیس  شده خودبهخودنفر از رتقای اسد 
 سر به نیسد  شددن  ها، دلیل بر مجهول بودن اصطالح   که همه مالکییری. نتیجه میهستند

 ن( نیز وضع به همین منوال اس .-61)  دس  به سر شدناس . در مورد اصطالح 
ای  ممکن اس  ما را ه  سر بده نیسد    سر به نیس  کردن: ایر آلا بفهمد که ما با شما حرف زده -الف-63     

 (.  47: 8758 کند )پزشکزاد،
 ،احمدد آل) سر به نیسد  شدده بودندد   ... میان راه، پایین یزد،  سر به نیس  شدن: دو نفر رتقای اسد -ن         

8762 :67  .) 
 ،احمدد آلکردند به او ایزی بیویند و دس  بده سدرش کنندد )   کردن: و نه جرأت می دس  به سر -الف-61    

8745 :49-50  .) 
ییرد و دلاان ه  ماند که در مجلس بزریترها خواباان میهایی میدس  به سر شدن: ناظ  به بچه -ن         

 (.26همان: ) دس  به سر شوندخواهد نمی
 

 تغییرپذیری نقشی   -4-1-6

هدای متفداوت نحدوی بده کدار      تغییرپذیری نقای، ی  صورت اصطالحی برای بیدان نقدش   در
ر التصداد زبدانی اسد ،    کنندۀ ناانداری اصدطالحات از منید  رود. تغییرپذیری نقای، تبیینمی
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هدای پدژوهش تغییرپدذیری    بدر عهدده دارد. داده  یعنی ی  صورت اصطالحی، دو یا اند نقش 
 نقای را به صورت نقش لیدی و نقش اسمی ناان داد.       

که مولع بسیار وخی  اس  و باید دس  به الدداماتی   یوی می سربستهسربسته )لید(: همین لدر  -الف-69      

 (.877 ن:8770زد )هدای ، 

 (.  57-56: 8753 ای  )شهری،برای ه  نداشته راز سربستهسربسته )صف (: تا بحال ما  -ن            

 (.  891: 8752 ،احمدآلخانه ساده بود و سردستی بود )سردستی )صف (: بنای لهوه -الف-70      

 (.  877: 8736 سردستی ) لید(: مادرم جارویی سردستی به ترش کاید )شهری، -ن            
 

 سازی نحویاضافه -4-1-7

ای ماداهده شدد   اضداته های پژوهش به صورت اتزودن متم  حدرف سازی نحوی در دادهاضاته

(. یاهی ه  ی  اصطالح ممکن اس  عبارت اصطالحی دییدری را بدرای تأکیدد بده     76و  78)

دیی معندایی  شد سازی نحوی از منیر معنایی موجن خداص ن(. اضاته-77همراه داشته باشد )

به کالمی دییر، هریونه اتزایش در صورت باعث تأثیریذاری در  (.818: 6002 لوتز،)النگیردد می

 شود.  شده میهای اضاتهمعنا و محدود شدن آن به مقوله
 (.  838: 8756ایستاده بود )تصیح،  خانه توی حوضا سر کسی ایستادن: کوکن خان  سر عمله و بن  -78      

ها و بزغاله حنایی رنیی که  زیر ها و درخ به پروانهسر کسی را یرم کردن: مولع تماشای باغ سرم را  -76      
 (.  56: 8743 کردم )بهرامی،یرم می درخ  عنان بسته بود

 (.31 الف: 8770یذاش  )هدای ، پرستید و روی سرش میروی سر خود یذاشتن: شوهرم من را می -الف-77      

تر از این را باید انسان روی سدرش  عینحلوا کردن: دوس  و رتیق ک روی سر خود یذاشتن و حلوا -ن          

 (. 638: 8752 یذاشته حلواحلوایش کند )شهری،

اصطالح ناان داد. تفداوت ارلدام    33تغییرپذیری نحوی را در  90های پژوهش بررسی داده    

های ترایندد اندد.  وع تغییرپدذیری داشدته  به این خاطر اس  که بعضی اصطالحات بیش از ی  ن

. اس همورد حذف بود 3سازی و مورد اضاته 60نحوی،  جاییجابهمورد  27تغییرپذیری نحوی 

 توانی  به صورت زیر ناان دهی :های تغییرپذیری نحوی را میترایندبنابراین دامنۀ 
 حذف >سازی اضاته > جاییجابه های تغییرپذیری نحوی:ترایند دامنۀ -74      

های تغییرپدذیری  ترایندد این دامنه، هراه به سم  ادپ پدیش بدروی  از میدزان      براسام     

 شود.نحوی کاسته می
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 تغییرپذیری معنایی -4-2

 ای .سازی بررسی کردههای اندمعنایی و ایهامترایندتغییرپذیری معنایی در اصطالحات را در 

 

 چندمعنایی -4-2-1

یردد که ی  صورت زبانی دو یا اند معنی مدرتب  بده هد     اطالق میاندمعنایی به شرایطی 
: 8796) باشد. اندمعنایی در سطح تکواژ، واژه، یروه و جمله لابل بررسی اسد . صدفوی  داشته 

در  ار -: تکدواژ دسدتوری  اسد  آوردههدایی از انددمعنایی در زبدان تارسدی را     نمونه( 888-887
. تکدواژ  داردار به ترتین معنی تاعلی، مفعدولی و مصددری   هایی نییر خریدار، یرتتار و دیدواژه
هایی اون سرپاسبان، سرحد و سرشدیر نادانیر انددمعنایی در سدطح تکواژهدای      در واژه سر

تدوان بده   لاموسی اس . همچنین، برای ناان دادن اندمعنایی در سدطح یدروه و جملده مدی    
کدرد کده هدر کددام دو تعبیدر      را عندوان   او مثل ما درسخوان نیس و  بند کیف ارمیترتین، 

های اراغ را روشن کن، هوا روشن شد، لبدام  روشن با معانی مرتب  در جمله دارند. تکرار واژه
 هایی از اندمعنایی واژیانی اس .  نمونه، آبی روشن پوشیده و مسئله برای  روشن شد

و اشدتراک  ( 24: 6009 )سدعید،  ش  زبانی برای تاخیص اندمعنایی در اصطالحات، دو مالک    
اسدتراح   الدف( بده معندای    -75را در نیر یدرتتی . اصدطالح )  ( 8733)لنبری، معنایی  ۀدر مؤلف
معندا هسدتند زیدرا مفهدوم     اس . این دو صورت ه  مردنن( به معنای -75و اصطالح  ) کردن

الدف( بده   -72توان برای آنها در نیر یرت . همچنین، اصدطالح ) ماترک ]دراز کایدن[ را می
 ۀ، در مؤلفد بدا تریدن دور کدردن   ن( بده مفهدوم   -72و اصطالح ) طور مخفیانهکاتن بهوم مفه

هدای  بدر مؤلفده  ترین[ اشدتراک دارندد. البتده، عدالوه     بامعنایی ]دور کردن مول  یا دائ  کسی 
معندایی اصدطالحات یادشدده پدی     توانی  به ش  زبانی نیز استناد کنی  تا بده اندد  یادشده، می

 مالحیات یادشده یاتتی . براساماصطالح اندمعنا را  70های پژوهش، ببری . در داده
خدواه  ید  دلیقده سدرم را بیدذارم زمدین       سر خود را زمین یذاشدتن: حداال حدال نددارم. مدی      -الف-75     

 (.  885-884: 8750 )میرصادلی،
 (.  84: 8751س  )بهرامی، جا بند نیسرش را بیذارد زمین دست  به هیچ سر خود را زمین یذاشتن: -ن               
خواهی خدودت را بکادی کندار    سر کسی را زیر آن کردن: تو ی  مولع با آنها بودی و حاال که می -الف-72     
 (.  660: 8721 خواهند سرت را بکنند زیر آن )میرصادلی،می
که او را بدا خدود   سر کسی را زیر آن کردن: امان دوستعلی خان سر خانمش را کجا زیر آن کرده  -ن          

 (. 686: 8758 )پزشکزاد، اس هبه مجلس مهمانی نیاورد
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 سازیایهام -4-2-2

سازی معنای غیراصطالحی در کنار معنای اصطالح اس . این کار بده  سازی به معنای تعالایهام
های موجود در اصطالح به نوعی ارتباط معنایی دارندد.  شود که با واژههایی انجام میکم  واژه
بددا هدد  مددرتب  هسددتند.  آندرون اصددطالح  ۀو واژ مدداهیغیراصددطالحی  ۀ(، واژ73در مثددال )
ماکل غیرمترلبی پدید آمدن که حدل آن  »به مفهوم ( 111: 8731) ( ه  در نجفی71اصطالح )

، بده  اسد  هکه خارج از اصطالح آمد آنو صف  اشاره  درآوردن. تعل اس هآمد «ناممکن بنماید
 کند.کردن سر یاو از داخل خمره را تداعی میفیی خارجاللنوعی معنای تح 

آزاد خدانیی هرجدا دلدش خواسد       مداهی یذارم آن ها نمیسر )خود را( زیر آن کردن: به این آسانی -73      
 (.  852: 8750 کند و راهش را بکاد و برود )صفوی، زیر آنسرش را 

عداجز   آوردن آندر... خدود دخدو هد  از     ییر کرده بدود در خمره  سر یاوسر یاو در خمره ییر کردن:  -71      
 (. 37: 8724 اس  اه برسد به من و تو )دهباشی،

سدازی  مورد تغییرپذیری معنایی از انواع اندمعنایی و ایهدام  77در  ،بررسی شواهد پژوهش    
 دترایند سدازی معندایی هسدتند. ازآنجاکده     های اضداته ترایندد  ءِرا ناان داد که هر دو مورد جز

های ترایندد ای بدرای  توانی  دامنده متفاوت دییری برای تغییرپذیری معنایی مااهده ناد، نمی

 تغییرپذیری معنایی ارائه نمایی .  
 

 تغییرپذیری واژگانی -4-5

سدازی، جداییزینی و حدذف    های اضداته ترایندد تغییرپذیری واژیانی در اصطالحات به صدورت  
ل اتدزودن اسد ، صدف  و لیدد بده اصدطالح اسد .        سازی شاماضاته ترایند. اس همااهده شد
د و  -7هدای  شدیی یا معناپذیری )ن . بخشسازی از منیر معنایی موجن خاصهریونه اضاته

د و شدو جاییزینی، اس ، تعل و حرف اضاته بده اصدطالح اضداته مدی     ترایندشود. در ل( می -7
 حذف نیز تنها به صورت حذف تعل مااهده شد.  

 
 زی اسمسااضافه -4-5-1

 (.  659: 8742 ،احمدآلدرد و بالی کسی توی سر کسی خوردن: درد و بالت بخوره توی سر نصراهلل ) -الف -79     

... الهدی درد و بدالش    درد و بالی کسی توی )کاسه( سر کسی خوردن: ببین آن بچه نصف توسد   -ن           

 (.  9: 8777 سرت! )هدای ، ۀکاسبخوره توی 

ها بدانند که سر ندخ دسد    منبع را بستند تا هندی سر  سر نخ دس  کسی بودن: ... ی  روز شیر  -الف -40     

 (.  654: 8742 ،احمدآلکیس  )

 (.645همان: هنوز دس  آلا سید اس  ) کارهاسر نخ )کارها( دس  کسی بودن: سرنخ -ن             
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 سازی صفتاضافه -4-5-2
ها امروز یرتتار جنگ با هیتلر نبودند محال بود دسد   شتن: ایر انیلیسیاز سر کسی دس  بردا -الف -48      

 (. 822: 8758 از سر آلا بردارند )پزشکزاد،

داری؟ برنمدی  کچلد   کندی؟ ادرا دسد  از سدر    از سر )کچل( کسی دس  برداشتن: ارا ولد  نمدی   -ن          

 (.  680: 8741 )هاشمی،

 (.838: 8745 ،احمدآلخواستی سر حاجی را کاله بیذاری؟ )سر کسی را کاله یذاشتن: می -الف-46       

کاله )یااد( سر کسی یذاشتن: شن خوابش نبرده بود و هی با خودش کلنجار رتته بود: اده کداله    -ن          

 (.  48: 8721 ،سرم یذاشتند )میرصادلی یاادی
 

 سازی قید  اضافه -4-5-5
: ایر از شوهر شانس نداش  عوضدش از دامداد حسدابی شانسدش     خیلی( زیاد بودناز سر کسی )خیلی -47     

 (. 9: 8751 تن،زیادند )اهل خیلیخیلیت . از سر دخترهایش ری

رود خیدال  پدایین مدی   کده  سر تغار کسی )که( پایین رتتن: واه از دس  این مردهدا کده سدر تغارشدان     -44     

 (.  697: 8753 کنی دنیا واساان به آخر رسیده )شهری،می

 

 جایگزینی اسم -4-5-4
 (.  808: 8770 منواهر بلند شد )هدای ، سرکسی بلند شدن: از دیدن این عکس دود از  سردود از  -الف -45      

کسی بلند شدن: به محض اینکه ااماان به خ  و مهر میرزا اسداهلل اتتاده بدود، دود   هکل دود از  -ن           

 (. 60: 8740 ،احمدآلشان بلند شده بود )هکل از 

. البتده، اسدامی   اسد  هبده کدار رتتد    هکل  ۀن( با واژ -45و مثال ) سر ۀالف( با واژ -45مثال )    

جاییزین در ی  اصطالح لزوماً در همه اصطالحات دییدر لابدل جداییزینی نیسدتند. مدثالً، در      

سدان  را بدا حفدظ معندای یک    هکل د  تدوان واژه نمدی ( 8837: 8731 )نجفدی، ه پدا شددن   اصطالح کل 

 جاییزین کرد. سراصطالحی با واژه 

 

 جایگزینی فعل -4-5-3

بدا صدورتی    یدا یابدد  شدیی، صورت تعل تغییر مدی های نحوی مانند سببیجاییجابهدر برخی 

تغییرپذیری در نقش نحدوی اسد     ۀشود. این حال  از تغییرپذیری به واسطدییر جاییزین می

جا شدن ی  تعدل بدا   هاز جاییزینی تعل، امکان جاب در اینجا منیور (.4-8-4های بخش )ن . مثال

 تعلی دییر اس  بدون آنکه در نقش نحوی اصطالح تغییری پدید آید.
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خواهید از یرسنیی نترکید همین االن سر خرتان را بریردانیدد  سر خر خود را بریرداندن: ایر می -الف -42     

 (.  76: 8767 و بروید )هدای ،

 (.  822: 8767 د را کج کردن: یا اهلل! سر خر را کج کن بروی  هتل )مدنی،سر خر خو -ن           

 (.  669: 8758اید )پزشکزاد، زیر سر یذاشتن: به سالمتی کسی را ه  برایش زیر سر یذاشته -الف-43      

ریش ها را زیر سر کرده که روزی برای پسدرش بدرود خواسدتیا   زیر سر کردن: دختر یکی از همسایه -ن          

 (. 527: 8750 ،)شاملو
 

 حذف فعل -4-5-6
 (.  3: 8767 آن سرش ناپیدا بودن: لاقرلی به پا شد که آن سرش ناپیدا )هدای ، -41      

 (.  845: 8721 ... من نه سر پیازم نه ته پیاز )میرصادلی، نه سر پیاز بودن نه ته پیاز: من کاره ای نیست   -49      

طدور  سدازی و جداییزینی واژیدانی بده    های اضاتهترایندهر ی  از  در بررسی شواهد تحقیق،    

ای اصطالح دیده شدد و هدیچ نمونده    6حذف تق  در  تراینداصطالح مااهده شد.  70برابر در 

 واژیانی نیاتتی .   جاییجابه ترایندبرای 
 

 نحوی-تغییرپذیری واژی -4-4

اصدطالح   85سدازی در  جمدع  سدازی یدای نکدره و   تغییرپذیری واژی د نحوی به صورت اضداته  

تغییرپدذیری، صدرتاً وجدود     ترایندد عندوان ید    سدازی بده  مااهده شد. البته منیدور از جمدع  

سدر  ناان اس  در برخی اصطالحات مثل های جمع در اصطالحات نیس ، زیرا صورت بیناانه
خودش به صدورت جمدع اسد . همچندین، در     (، 117: 8731 ،)نجفی کسی توی سرها بلند بودن

مدوارد تغییرپدذیری بده شدمار      ءِیرپذیری واژی د نحوی، تصدریف اتعدال اصدطالحی را جدز     تغی

بدالقوته از منیدر زمدان، وجده و نمدود تصدریف       ل، اه در اصطالح و اه غیدر آن،  نیاوردی . اتعا

 شوند و این ربطی به تغییرپذیری ندارد.  می
 

 یای نکره 4-4-1
 (.8758: 734به دس  آسپیران بدهد )پزشکزاد،  سرنخیخواس  سر نخ: به این وسیله می -50      

 (.  880: 8749 به ما بزن )میرصادلی، سریسر زدن: خدا به همراه  عمو. باز ه   -58      
 

 سازیجمع 4-4-2
شناسدید  ارزد را مدی مدی  کالهادان بده   سرشانمردم این کاور که  ۀسر کسی به کالهش ارزیدن: هم -56     

 (.  96: 8762)نوشین، 
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 (.  25 ن:8770انقالن بودم )هدای ،  هایسرجنبانسرجنبان: من یکی از  -الف -57    

 (.  87: 8753 در تهران هنوز سرجنبانان را خفه نکرده بودند )بزرو علوی، -ن            

 

 تغییرپذیری چندگانه -4-3

بررسی اصطالحات ناان داد که برخی اصدطالحات، بدیش از ید  ندوع تغییرپدذیری را نادان       

اصدطالح را بدا    26هدا،  یدویی . در بررسدی  دهند. به این حالد  تغییرپدذیری اندیانده مدی    می

بده مفهدوم معقدول و     (،128: 8731، )نجفی سر به راهتغییرپذیری اندیانه یاتتی . مثالً، اصطالح 

نحوی اس . به  جاییجابهو از نوع  اس هالف( به صورت مصدری به کار رتت-54آرام، در مثال )

کده از ندوع    اسد  هاضداته شدد   پدا بده راه  ن( عبدارت اصدطالحی   -54الح در مثدال ) این اصدط 

و  اسد  هج( هد  یدای نکدره یرتتد    -54سازی نحوی اس  و نقش تأکیدی دارد. در مثال )اضاته

 دهد.تغییرپذیری واژی د نحوی را ناان می
ا یکدی را بدرای رضدا بییدرد     رضد  سر بده راه کدردن  مادر رضا زیر پای مختار ناسته بود که برای  -الف -54     

 (.  821: 8756 )تصیح،

 (.  508: 8753  شد )شهری، می به راه و پا به راه سرولیردیها و عدم دل  در درم و ماق از بین رتته  -ن              

 (.  55: 8770 )هدای ، سری به راه پایی به راهای بود معقول بچه -ج             
 

 گیریبحث و نتیجه -3

مقاله این اس  که اه انواعی از تغییرپدذیری در اصدطالحات زبدان تارسدی وجدود      پرسش اول 

های مختلف بررسی کدردی . نتیجده ایدن    اصطالح نام اندامی را در بات  641، پاسخرای دارد؟ ب

نحدوی  -اصدطالح، تغییرپدذیری در سدطوح نحدوی، معندایی، واژیدانی و واژی       868بود که در 

از اصددطالحات تارسددی  درصدد  50یددن پدژوهش، حدددود  هدای ا یاتتدده براسدام ماداهده شددد.  

اصطالح، بیش از ی  ندوع تغییرپدذیری وجدود     26ند. همچنین، با احتسان اینکه در تغییرپذیر

 33رسید. از این میان، تغییرپذیری نحدوی در   817داش ، تعداد کل اصطالحات تغییرپذیر به 

اصددطالح و  77معنددایی در اصددطالح، تغییرپددذیری  26اصددطالح، تغییرپددذیری واژیددانی در  

مااهده شد. بنابراین، دامنۀ سدطوح تغییرپدذیری را    اصطالح 85رپذیری واژی د نحوی در  تغیی

 توانی  به صورت زیر ناان دهی .  می
 : دامنۀ سطوح تغییرپذیری در اصطالحات زبان تارسی -55        

 واژی د نحوی  >معنایی  >واژیانی  >نحوی  
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شدود. بدر ایدن    ه به اپ پیش بروی  از تراوانی تغییرپدذیری کاسدته مدی   در این دامنه هرا    

اسام، اصطالحات زبان تارسی، به تغییرپذیری در سطح نحوی تمایل بیاتری دارند. بندابراین،  

 اول مقاله تأیید شد. ۀترضی

شدود؟  هایی انجدام مدی  ترایندد اده   ۀپرسش دوم مقاله این اس  که تغییرپذیری بده واسدط      

سدازی )بدا   اضداته  ترایندد اهدار   بااهد تحقیق ناان داد تغییرپذیری در اصطالحات بررسی شو

)بدا   جدایی جابهمورد در هر اهار سطح نحوی، واژیانی، معنایی و واژی د نحوی(،   807تراوانی 

مورد در سدطح واژیدانی( و حدذف     70مورد در سطح نحوی(، جاییزینی )با تراوانی  27تراوانی 

دوم مقالده هد     ۀشود. در نتیجه، ترضیر سطوح نحوی و واژیانی( انجام میمورد د 9)با تراوانی

 های تغییرپذیری را به صورت زیر ناان دهی .  ترایند توانی  دامنۀتأیید شد. بر این اسام، می
 ییرپذیری در اصطالحات زبان تارسی:های تغتراینددامنۀ  -52    

 حذف >جاییزینی >  جاییجابه  >سازیاضاته

اهار سطح نحوی، معنایی، واژیانی و  سازی در هراصطالحات به اضاته که شودمالحیه می    

 واژی د نحوی تمایل بیاتری دارند.    

پرسش سوم مقاله این اس  که تبیین تغییرپدذیری در اصدطالحات زبدان تارسدی از منیدر          

های ترایندد ، پاسدخ کنند؟ بدرای  اصوالً ارا اصطالحات در بات  تغییر مییعنی نقای ایس ؟ 

 کنی .  تغییرپذیری اصطالحات را با توجه به دو عامل نقای تصویریونیی و التصاد بررسی می

اصددل  (.6088 ،8)کراتدد هددای نقاددی هسددتند تددرین تبیددینتصددویریونیی و التصدداد از مهدد     

تصویریونیی بر این ترض استوار اس  که ساختار زبدان بده طریقدی سداختار تجربده را نادان       

اصدل التصداد، عناصدر زبدان بایدد تدا        براسدام و ( 806: 6007 ؛ کراتد ، 6001،  6)هسپلم  دهدمی

ایدن دو اصدل در عدین اینکده بدا هد  در رلابد         (. 806: 6007 )کرات ،کمترین حد کاهش یابند 

تدوانی  در  هستند، بین آنها همداهنیی نیدز وجدود دارد. ید  نمونده از ایدن همداهنیی را مدی        

(، در عین اینکه بر مفاهی  مختلدف  72و  75بیابی . اصطالحات اندمعنا )اصطالحات اندمعنا 

دالل  دارند و از منیر زبانی التصادی هستند، مفاهی  آنها نیز به ه  نزدی  هسدتند و از ایدن   

 (.  802: 6007 )کرات ، لحاظ تصویریونیی دارند

                                                           
1. Croft 

2. Haspelmath 
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(. بده نیدر   52اس  )دامنه حذف  ترایندتغییرپذیری،  ترایندها ناان داد که کمترین بررسی    

همان کاهش بیاتر صورت در اصطالحات این اسد  کده    یابه حذف نبودِ تمایل رسد دلیل می

د کنند که نوعاً بیان مدی را کاتی موجز و التصادی هستند و مفاهیمی  ۀاصطالحات خود به انداز

بدر پیچیددیی   کاتی پیچیدیی دارند. از این رو، اصطالحات با کاستن بیادتر صدورت،    ۀبه انداز

اتزایند. اه اینکه، یاه کاهش صورت منجر به پیددایش اصدطالحی   صوری و مفهومی خود نمی

بدا مفهدوم معندایی      (138: 8731 )نجفدی،  سر در آوردنشود! مثالً، اصطالح اندمعنای  دییر می

 ییری :ماترک ]رسیدن به مقصد[ را در نیر می
... آن  ن، پدیدار شدن(: تمام کسانی که آن روزهدا میندون بودندد   )به مفهوم پیداشد درآوردن سر -الف-53      

 (  870: 8753 اند. )بزرو علوی،روزها دوباره سر درآورده

آن و هدای بدی  )به مفهوم نایهان به جایی رسیدن(: رتتند و رتتند و رتتند تا از بیابدان  درآوردن سر -ن           

 (  55-54: 8767 علف سر درآوردند. )هدای ،

)به مفهوم کار کسی به جایی نامطلون کایده شدن(: خودم را آالخون واالخون کردم  درآوردن سر -ج           

 (  779: 8753 بیاورد. )شهری،ا عال  اس  آخرش ه  سر از کجا درو همه زندیی  را ه  رویش یذاشت ، که خد

یدل دهدی ، معندایی    تقل( 151: 8731 )نجفدی،  آوردن سدر را بده   53حال ایر صورت اصدطالح      

 شود:متفاوت حاصل می
)به مفهوم با شتان به جایی وارد شدن(: اه خبدر اسد ؟ در را از جدا کنددی. میدر سدر        آوردن سر - 51       

 (  98: 8733 آوردی؟ )اصغری،

جاییزینی نیز تق  در سطح واژیانی مااهده شد. برای بررسدی دالیدل تغییرپدذیری     ترایند    

در  هکل د بدا   سدر  ۀجو کدرد. مدثالً، جداییزینی واژ   وعوامل غیرنقای را جس در این سطح، باید 

ن( نوعی تمایز سدبکی اسد .   -45الف و -45)مثال  ه کسی بلند شدنکل  / دود از سراصطالح 

 اس .   هکل تر از رسمی سر ۀواژ

 یجدای جابده  27) 826نحوی در مجموع بدا تراواندی    جاییجابهسازی و های اضاتهتراینداما     

شدده،  مدورد تغییرپدذیری ماداهده    817جمدوع  سدطوح( از م  ۀسازی در هماضاته 99نحوی و 

و در  (6001)نیرات هسدپلم    براسامشوند. در اینجا بیاترین موارد تغییرپذیری را شامل می

 پردازی .  می ترایندلالن تصویریونیی کمیت  و تصویریونیی پیچیدیی به تبیین این دو 

یت  به این معنی اس  کده هراده کمیتد  معندایی بیادتر باشدد، کمیتد         تصویریونیی کم    

هدا صدورت   دهد نیز بیاتر اس . به عنوان مثدال در اکثدر زبدان   صورتی که آن معنا را ناان می

تر اس  زیرا طبق تبیدین تصدویریونیی، معندای مفدرد از معندای      مفرد از صورت جمع کوا 
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تر اس . تصدویریونیی پیچیددیی   ورت کوا جمع کمتر اس . پس، هراه معنا کمتر باشد ص

د. به کدالم  شوتر بیان میهای پیچیدهتر با صورتهای پیچیدهه  به این صورت اس  که معنی

هدای سدببی بده لحداظ     دار ه  دارندد. مدثالً، سداخ    های نااندار صورتدییر، معناهای ناان

شدوند؛  تدری بیدان مدی   یچیدهتر از شکل غیرسببی خود هستند، پس با عبارت پمعنایی پیچیده

 (.  97: 8792 مهند،)راسخمانند تعل سببی صرتی خوراندن در مقایسه با صورت غیرسببی خوردن 

سدازی در سدطوح   (، اصطالحات تارسی به اضداته 52های تغییرپذیری )تراینددامنۀ  براسام    

-77( و )76(، )78هدای ) نحوی، معنایی، واژیانی و واژی د نحوی یرایش بیاتری دارند. مثدال 

 ترایندد شدود.  دهند که با اتزایش کمیت  معنا بر کمیتد  صدورت هد  اتدزوده مدی     ن( ناان می

سدازی در  ( نیز با اتزایش صورت همدراه اسد . اضداته   44تا  79سازی در سطح واژیانی )اضاته

 -( وجدود دارد و در سدطح واژی  71تدا   75سدازی ) سطح معنایی به صورت اندمعنایی و ایهام

های جمع و یای نکره همراه اس . همه این مدوارد، یدواه بدر    ( با اتزودن ناانه57تا  50ی )نحو

دهنددۀ  سازی نادان اضاته ترایند. به عبارت دییر، معناس اتزایش صورت به واسطۀ اتزایش در 

-تصویریونیی کمیت  اس . ازآنجاکه در پژوهش حاضر، تغییرپذیری بیادتر بده صدورت اضداته    

دلیدل   پدس  (،52حوی مااهده شد )دامنۀ حوی، معنایی، واژیانی و واژی د ن سازی در سطوح ن

 اصلی تغییرپذیری در اصطالحات، تصویریونیی کمیت  اس .  

پدردازی . در  هدای نحدوی از منیدر تصدویریونیی و التصداد مدی      جدایی جابهحال به بررسی     

تغییر در تدوالی   ۀسط( صورت اصطالح  به وا66و  68( و للن نحوی )60و  89پسایندشدیی )

دهدد. بده   داری، تصویریونیی پیچیدیی را ناان میشود. این نااندار میمتعارف نحوی، ناان

کسدی  نادان  تر از صورت بی، پیچیدهاندسرم دواندهدار عنوان مثال، صورت پسایندشده و ناان
ن خدود در  نادا (. این پیچیدیی ناشی از حرک  مفعدول از جاییداه بدی   68اس  ) سر دواندن را

دار پدس از اسدد  و تبدددیل آن بده شناسدده اسدد . اسدد    لبدل از اسدد  )سددر( بده جاییدداه ناددان  

آن، تعدل بدا برخدی تغییدرات      ای ازتصویریونیی پیچیدیی اس  کده در مصدرشدیی نیز نمونه

بدا از   ید  کدردن   در سدر ن( صورت تعلی -64شود. در مثال )صوری، تبدیل به اس  مصدر می

شددیی هد    . سدببی اس هبه صورت اس  مصدر درآمد ی_و اتزودن  کردندس  دادن همکرد 

ن( اتعدال  -62ن و -65تصویریونیی پیچیدیی اس  زیرا با اتزودن کنادیر بده جملده )    ۀناان

اند. در نتیجه، با تغییر ظرتید  اتعدال، بدر پیچیددیی     نایذرا به اتعال یذرای سببی تبدیل شده

تر شددن صدورت تعدل    حذف کنایر باعث پیچیده شدیی نیز. در مجهولاس هآنها اتزوده شد
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 جدایی جابهاصل التصاد بر تصویریونیی در  ۀغلب ۀن(. تنها نمون-61ن و 63یردد )مجهول می

( که ی  صورت دو نقش را بر عهدده دارد و از  70و  69نحوی را در تغییرپذیری نقای یاتتی  )

نحوی در اصدطالحات،   جاییجابهه حاصل از بحث این اس  ک ۀاین منیر، التصادی اس . نتیج

 به جز تغییرپذیری نقای، به واسطۀ تصویریونیی پیچیدیی اس .

های ترایندد  ۀتوانی  بیویی  که اصطالحات به واسدط این  در پاسخ به پرسش سوم مقاله می    

یابندد تدا از منیدر کمیتد  و پیچیددیی، تصدویریونه       نحوی، تغییر می جاییجابهسازی و اضاته

هدایی از رعاید    سازی، تغییرپذیری نقای و حذف، نادانه طور، اندمعنایی، ایهام. همینباشند

 اصل التصاد در اصطالحات هستند.  
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 مطبوعاتی صدف. ۀسسؤ، تهران: مرکاسمال در نیویو. 8741مدنی، ح. 

 ، تهران: آباار.شبیرد .8746مکارمی، ا. 

 ، تهران: کتان زمان.درازنای شن. 8749میرصادلی، ج. 

 ، تهران: رز.هااین شکسته.  8750 دددددددددددد.. 

 ، ماهد: نار نیما.کالغها و آدمها.  8721 دددددددددددد.. 

 تهران: شباهنگ. دادند،تغییر تصل میبادها خبر از . 8729 دددددددددددد.. 

 تهران: خوارزمی. ها،ها و لصهداستان. 8749مینوی، م. 

 ، تهران.مردم ۀمجل ۀضمیم«. خروم سحر. »8762نوشین، ع. 

 ، تهران: روزن.طوطی. 8741هاشمی، ز. 

 نا.بی، تهران: ولنیاری .8767هدای ، ص. 

 امیرکبیر. ، تهران:سه لطره خونالف. 8770دددددددددددد.. 

 ، تهران: امیرکبیر.حاجی آلان. 8770 دددددددددددد.. 

 ، تهران: امیرکبیر.سایه روشن. 8778 دددددددددددد.. 

 ، تهران: امیرکبیر.علویه خان . 8777 دددددددددددد.. 


