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ABSTRACT 

A compound noun is a noun that is composed of two or more parts, so that each component has an 

independent meaning but refers to a whole person or thing as a whole. Compound nouns are divided 

into two types, 1- present and 2-non-present, in terms of relation to the root of the verb. Composite 

nouns, on the other hand, are divided into three categories: inverted, direct, and intermediate in terms 

of depth of construction. In this research, which has been done by descriptive-analytical method, 5 

types of inactive compound nouns have been identified. Non-current compound nouns are directly 

related, passive compound nouns are dependent, passive compound nouns are homonymous, emphatic 

and connective compound nouns, and Arabic compound nouns are among these 5 types. All these 

types of compound names have been used by the lost lamb of Rai Houshang Golshiri. 

 

Key words: Non-current compound noun, novel of the Lost Lamb Rai, Houshang Golshiri 

 

های مرکب غیرفعلی در رمان )بره گمشده  بررسی ساخت واژه و معنای اسم 

 راعی( هوشنگ گلشیری

 

 غازی فیصل جلیل 

 مربی، رشتۀ زبان وادبیات فارسی، دانشکدۀ زبانها، دانشگاه بغداد،  

 

 چکیده

ای که هر جزء مستقالً دارای معنی باشد ولی مجموعاً بر یک اسم مرّکب، اسمی است که از دو جزء یا بیشتر ترکیب شود، به گونه 

شوند که گونه  غیر فعلی تقسیم می-  2فعلی و  -1های مرّکب از منظر رابطه با ریشه فعل، بر دو گونه داللت کند. اسم تن یا یک چیز  

های مرّکب از منظر ژرف ساخت به سه  شود. از طرف دیگر اسم غیرفعلی نیز به سه نوع وابستگی، همسانی و بین بین تفکیک می

نوع اسم   5تحلیلی صورت گرفته است،  –شوند. در این پژوهش که به روش توصیفی می بندیدسته مقلوب، مستقیم و بین بین تقسیم

اسم مستقیم،  وابستگی  فعلی  غیر  مرّکب  اسم  است.  شده  شناسایی  غیرفعلی  ریخته، مرکب  هم  در  وابستگی  غیرفعلی  مرکب  های 

روند. تمامی نوع به شمار می 5ربی از این های مرکب عهای مرکب تاکیدی و اتصالی و اسمهای مرکب غیرفعلی همسانی، اسماسم

 اند. این انواع اسم مرکب در اثر بره گمشده راعی هوشنگ گلشیری به کار رفته 
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 مقدمه   -1

زمینه از  در  یکی  دستوری،  اهمیت  دارای  های 

است. قسمت   2مبحث کلمات مرّکب ی صرف کلمات، حوزه 

استفاده مورد  واژگان  از  توجهی  را قابل  زبان  یک  ی 

می واژه  وجود  به  مرکب  دیگر،  های  سوی  از  آورند. 

روش مرکب  از  یکی  شکل  سازی  منظور  به  مرسوم  های 

دادن و ایجاد کلمات جدید در یک زبان است. در پاسخ به  

یک   که  پرسش  کلمه کلمهاین  چه  مرکب  اغلب  ایستی  ؟ 

بیان می از دو گردد که واژهچنین  تلفیقی است  ی مرکب، 

کلمه  یک  که  میواژه  ایجاد  را  نو  پاسخ،  ی  این  از  کنند. 

می تصور  کلمهاینچنین  هر  که  دو  گردد  از  تنها  مرکب  ی 

ی دهندهکلمه ایجاد شده است )و نه بیشتر( و اجزای تشکیل 

با رجوع بهکلمه های زبان  ی مرکب فقط واژه هستند. اما 

مثال با  روبهگوناگون  میهایی  این رو  ناقض  که  شویم 

از سوی دیگر، عبارات مرکبی هم هستند   تعریف هستند. 

ها نیستند. به عنوان نمونه عبارت  که اجزای آنها فقط واژه 

در زبان انگلیسی که   Over-the-fence gossipمرکب  

ه  در آن جزء اول ترکیب خود یک گروه است. از این رو ب 

می  و  نظر  شده  اصالح  غالب  تعریف  است  بهتر  رسد 

ی مرکب را تشکیل شده  از دو جزء و یا بیشتر بدانیم کلمه

همواره   دوم  جزء  و  عبارت  یا  و  کلمه  یک  اول  جزء  که 

که  دارد  گوناگونی  انواع  کلمه  همچنین  است.  کلمه  یک 

نیازمند   آن  شرح  و  توصیف  و  آن  انواع  تمامی  از  بحث 

دقیق  بررسی طیف  های  میان  از  است.  موشکافانه  و 

و   بررسی  مورد  پژوهش  این  در  »اسم«  کلمه،  گسترده 

قرار می برای  تحلیل  این موضوع  انتخاب  از  گیرد. هدف 

اسم بهتر  هرچه  شناخت  و  درک  و  پژوهش،  مرّکب  های 

الگوهای ساختاری متنوع آن و آشنایی با چگونگی کاربرد  

واژه است.این  گلشیری  آثار هوشنگ  در  منظور    ها  بدین 

اثر داستانی بره گمشده راعی از این نویسنده برگزیده شده 

 است. 

 پیشینه پژوهش  -2

 ( ساخت  1393پرویزی  الگوهای  پژوهشی،  در   ،)

واژه مرکب در شاهنامه را مورد واکاوی قرار داده است.  

نشان می پژوهش وی  به  نتیجه  توجه  با  فردوسی،  دهد که 

مه اختیار کرده است،  وزنی که برای شعر خود در شاهنا

ها ها و تنگناهایی در انتخاب واژه و ترکیب واژه محدودیت 

ساختار  در  تغییراتی  ناچار  به  نتیجه،  در  است.  داشته 

واژه واژه  برخی  و  داده  معمول  چندین های  به  را  ها 

صورت در شعر خود آورده است. این تغییرات سبب شده  

اوت پدید آید.  هایی گوناگون گاه با اندک تفاست که ساخت 

( اسم 1392ترابیان  در  استعاره  پژوهشی،  در  های  (، 

 
2 Compounds. 

شناسی شناختی ناسم فارسی در چارچوب زبا -مرکب اسم

بسامد  ابتدا  تحقیق  این  است.  داده  قرار  واکاوی  مورد  را 

اسماسم بسامد اسم-های مرکب  فارسی و همچنین  های اسم 

اسم می -مرکب  بررسی  را  فارسی  استعاری  تا اسم  کند 

استعاره  به چه میزان در ساخت  مشخص شود  ی مفهومی 

اسماسم و سپس  -های مرکب  است  داشته  نقش  فارسی  اسم 

شده  واژه  معرفی  الگوی  طبق  را  استعاری  مرکب  های 

به تحلیل استعارهبندی میدسته  های به کار رفته در  کند و 

(، در پژوهشی، کلمات  1395پردازد. محمدنیا )ها میواژه 

صفت، قید و صوت( را در دیوان محمدتقی    مرّکب )اسم،

بهار بررسی نموده است. در این پژوهش تالش شده است  

در   دستورنویسان  نظرات  بررسی  با    50با  اخیر  سال 

جدیدتر خالصه  دستورهای  به  توجه  روند رویکرد  از  ای 

پژوهش همچنین  گردد.  ارائه  موضوع  این  با تحوالت  گر 

اد محمدتقی بهار« به  بررسی کلمات مرکب در »دیوان است 

دلیل اینکه خود، استاد و مدرس این رشته بوده است؛ برآن 

زمینه  تا  سخنان است  در  وی  شیوه  و  سبک  شناخت  ساز 

منظوم او باشد و ضمن تحلیل کمی و کیفی کلمات مرکب  

هنر   دیوان،  این  در  قید، صوت«   ، »اسم، صفت  از  اعم 

 ان دهد.سازی و خالقیت ایشان را از این جنبه نشواژه 

 روش تحقیق   -3

پرسش به  پاسخ  برای  علمی،  پژوهش  یک  های  در 

فرضیه  تایید  برای  نیز  و  شده  در  مطرح  شده  های مطرح 

ها با  شود. این روش های متعددی برگزیده میتحقیق، روش 

توجه به موضوع پژوهش و همچنین مواردی که مطلوب  

می انتخاب  است،  براي نگارنده  پژوهش  این  در  شوند. 

نظري،  عجم مباني  و  ادبیات  به  مربوط  اطالعات  آوري 

فرضیه  روش تدوین  از  موضوع  اولیه  الگوي  ارائه  و   ها 

تحلیلی استفاده خواهد شد. روش تحقیق توصیفی   -توصیفی

به   زمان حال  مورد  در  تاریخی  تحقیقات  برعکس  تحلیلی 

می به  بررسی  تحلیلی  توصیفی  تحقیق  روش  پردازد. 

تفسیر شرایط   و  در  و روابط موجود میتوصیف  پردازد. 

این نوع روش تحقیق،عالوه بر انکه محقق به توصیف و  

می هست  که  را  آنچه  داده تفسیر  تحلیل  به  نیز پردازد  ها 

پرداخت  می یک  اساساً  پژوهش  اینکه  به  توجه  با  پردازد. 

داده بود و  پژوهشتئوریک خواهد  های  های کمی مختص 

بی آزمایشگاهی در آن  عملی وکاربردی یا پیمایشی و تجر

پژوهش  انواع  تقسیمبندی  در  لذا  ندارند؛  های  موضوعیت 

بایست در  ی پژوهشی را می توصیفی کمی و کیفی، پروژه 

پژوهش دسته  دسته ی  کیفی  توصیفی  فرعاً  های  کرد.  بندی 

پژوهش  آن  مختصات  مورد  در  نیز  تطبیقی  توصیفی  های 

 کند. مصداق پیدا می 
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 ی آنهاواژه مرکب و ویژگی  -4

ها یا از ترکیب آنها  واژهها یا نیمهای که از واژهواژه 

ترکیب   این  اجزای   که  صورتی  به  باشد  شده  ایجاد 

یا   و  آوایی  یا  و  نحوی  یا  و  صرفی  خاصیت  ایجادشده 

معنایی خود را از دست داده باشند؛ به عنوان مثال: گالب  

زدن   خالی  جا  »آب«،  و  »گل«  واژه  دو  از  )مرّکب 

 -واژه »جاخالی« و واژه »زدن«() شعبانینیمه )مرّکب از  

 (.  168،  1390فرشیدور، 

واژه  زبانییک  واحد  یک  مرّکب  و    3ی  بوده 

 های زیر را داراست: ویژگی

اجزای  ناپذیریگسترش -1 که  معنی  این  به  ؛ 

اجزاء  دهنده واژهتشکیل ی مرّکب برخالف 

به   ندارند،  گسترش  قابلیت  گروه  و  جمله 

اسمی   مثال  واژهعنوان  جزء  مرّکب  که  ی 

نمی مضافاست،  دارای صفت،  الیه،  تواند 

ی نکره و حرف اضافه  عالمت جمع، نشانه

درواژه  را  »پدر«  نمونه  عنوان  به  ی باشد. 

توان گسترش داد و گفت  »پدر شوهر« نمی

 »پدرهای شوهر«.

کوتاهی -2 و  ازدیاد  حذف  علت  به  گاهاً  که  ؛ 

یده  استفاده و ایجاد ترکیب، سخن کوتاه گرد

و حذف رخ داده است. مثل شیرموز که از 

شده   تشکیل  موز  و  شیر  بین  »و«  حذف 

 است. 

تواند  ی مرّکب مییک واژه  نشانه دستوری: -3

ی دستوری طبقه خودش را بگیرد. به نشانه

های اسِم خود عنوان نمونه اسم مرّکب نشانه

های و همچنین صفت و قید مرّکب نیز نشانه

گیرند. به عنوان  ی صفت و قید را به خود م

بیانی است،  نمونه »تر« که نشانه ی صفت 

می  که  آنجا  انتهای از  به  تواند 

می»بزرگ گفته  درآید  شود منشانه« 

مجموع  منشانهبزرگ رو  این  از  تر، 

 تر« مرّکب است.  منشانه»بزرگ

بخش  -4 از  یک  وجودآورندههر  به  ی های 

و واژه است  مستقل  واژه  یک  مرّکب،  ی 

ی جدیدی است که مرّکب، واژهی  خود واژه

هیچ با  معنایی،  منظر  بخشاز  از  های یک 

ی آن منطبق نیست و خودش به وجودآورنده

 
3 linguistic unit.  

دارای معنا و مفهوم مستقل است. به عنوان  

از دو واژه چشم و  انتظار که  نمونه، چشم 

انتظار به وجود آمده، دارای معنایی مستقل 

 از معنای چشم و یا معنای انتظار است. 

مرّکب آ -5 واژه  کردن  تلفظ  ویژه    هنگ 

توضیح   این  با  است،  آن  برجسته  خاصیت 

بر   مرّکب  واژگان  در  واژه  »تکیه«  که 

های گیرد. در واژهروی بخش دوم قرار می

تلفظ  چشم فشار  با  تکیّه  شترمرغ   ، انتظار، 

و  فروش  خانه،  کلمات  روی  بر  ترتیب  به 

  .(161، 1379مرغ قرار دارد.)یوسفی،

 مرکب  اسم  -5

واژه  نامیدن  »اسم  و  کردن  تعیین  برای  که  ایست 

رود؛ مثل: چوب، انسان، دانش، ها و امور به کار میپدیده

(. اسم از وجوه مختلف،  25،  1394،یائ اطب خوردن«.) طب 

بندی اسم، دارای انواع گوناگون است. یکی از وجوه دسته 

بسیط   غیر  و  بسیط  بخش  دو  به  که  است  ساختمان  وجه 

میتقس مرّکب  یم  و  مشتق  نوع  دو  بر  بسیط  غیر  و  گردد 

 شود.  است که در این پژوهش فقط نوع مرّکب بررسی می 

کتاب  در  مرّکب  اسم  بدین تعریف  زبان  دستور  های 

شکل ارائه شده است: اسم صریح اگر از چند کلمه تشکیل  

یافته باشد مرّکب است؛ مانند: »کاروانسرای«، »نیشکر«؛ 

است؛ بسیط  پور، مانند: »سرای«، »شکر«.)خیام   و گرنه 

یا 36،  1400 کلمه  دو  از  که  است  آن  مرّکب  »اسم   .  )

باشد.«.)منصور،   شده  ترکیب  »اسم  40,  1400بیشتر   .)

مرّکب، اسمی است که از دو جزء یا بیشتر ترکیب شود، 

گونه  ولی  به  باشد  معنی  دارای  مستقالً  جزء  هر  که  ای 

بر یک تن یا یک چیز دالل ت کند؛ مانند: عبدهللا،  مجموعاً 

واژه 59،  1379سمرقند«.)مرزبان،   در  (.  غالباً  که  هایی 

می شکل  شرکت  مرّکب  اسم  اسم، گیری  از:  عبارتند  کنند 

ها به صورت مستقیم به  صفت، فعل و حروف که این واژه 

می جداگانههم  اسم  و  میچسبند  را  سازند.)محتشمی،  ای 

واژ38،  1370 چند  یا  دو  که  هنگامی  ترکیب  (.  هم  با  ه 

به هیچشوند، معنا و مفهوم جدیدی میمی از یابند که  یک 

دهنده آن مرتبط نیست، به عنوان نمونه واژه  اجزای شکل 

و  شب  »شب«  بخش  دو  از  که  است  مرّکبی  اسم  نامه، 

از   تشکیل شده است و مفهوم و معنی مستقلی که  »نامه« 

می بر  شب آن  دارای  »نامه«  و  »شب«  معانی  با  اهت  آید، 

 (.  28،  1372نیست.)عمادافشار،  

کتاب مثل  گوناگون  مراجع  زبان  در  دستور  های 

شیوه  ساختن  فارسی،  برای  گوناگونی  و  متفاوت  های 

های مرّکب ارائه شده است که اکثر الگوهای ساختاری  اسم
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کتاب این  بیشتر  در  میان  اسم مرّکب  از  یکسان هستند،  ها 

بندی اسم مرّکب و  یمهای گوناگون دستوری که به تقسکتاب

نموده شیوه اشاره  آن  ساخت  و های  »ترکیب  کتاب  اند، 

ترین مطالب و اشتقاق« به کوشش خسرو فرشیدورد کامل 

از  دقیق  است.  نموده  تدوین  را  ساختاری  الگوهای  ترین 

تبیین هر یک از اسم های همین رو به منظور توصیف و 

آ اساس  بر  و  گرفته  قرار  مبنا  کتاب  این  به  مرّکب،  ن 

توضیح و تشریح اسم مرکب پرداخته شده است. به منظور  

های ساخت اسم مرّکب ضروری است که  اطالع از روش 

اسم شد.  آشنا  مرّکب،  اسم  اقسام  منظر  با  از  مرّکب  های 

با ریشه فعل، بر دو گونه   غیر فعلی  -  2فعلی و  -1رابطه 

شوند که گونه غیرفعلی نیز به سه نوع وابستگی، تقسیم می

میهم تفکیک  بین  بین  و  دیگر  سانی  طرف  از  شود. 

های مرّکب از منظر ژرف ساخت به سه دسته مقلوب،  اسم

 شوند.بندی میمستقیم و بین بین تقسیم

اسم بین،  این  و  از  همسانی  غیرفعلی  مرّکب  های 

اسم  از  غیربعضی  و  فعلی  مرّکب  وابستگی،  های  فعلی 

گروهمستقیم با  که  معنی  بدین  جاند؛  و  ژرف  مله ها  های 

ساختشان تفاوت جدی ندارند. به عنوان نمونه: برگ زرد، 

با گروه  فرنگی که  برگِ زرد، دختِر  دخترعمو، کاله  های 

اشاره   به  الزم  ندارند.  چندانی  تفاوت  فرنگی  کالِه  و  عمو 

مرّکب   اسم  برای  فعّالی  ساختمان  هیچ  امروزه  که  است 

(. در  196،  1390فرشیدور،    –باش.) شعبانیموجود نمی

شاخه  تقسیمنمودار  خالصه  طور  به  زیر  اسم  ای  بندی 

 مرکب نشان داده شده است.  

 

 

 

 فرشیدور،   –.) شعبانیبندی اسم مرکبنمودار تقسیم  -1شکل 

1390

 ،83 .) 

 های مرکب فعلی  اسم -5-1

بخش اسم از  یکی  که  یا  هایی  تام  مصدر  هایشان 

یا صفت   یا ماضی  ماده مضارع  یا  کوتاه  یا مصدر  حالی 

می دیگر  فعلی  پیشرفت،  عناصر  مثال:  طور  به  باشد، 

توان گفت که  خوران، پا شدن و ... . از این رو میشیرینی

 اند از:ها بر اساس جزء فعلی انواعی دارند که عبارت اسم

)مصدر   -1 کوتاه  مصدر  از  که  مواردی 

می ایجاد  عملکرد، مرخم(  مثل:  شوند؛ 

 نگهداشت، کاربرد.

از   -2 به مواردی که  بلند(  تام )مصدر  مصدر 

 آیند؛ مثل: کار کردن، گم شدن.وجود می

ماده مضارع ساخته  -3 و  اسم  از  که  مواردی 

نوعمی دو  بر  خودشان  که  الف(  شوند  اند: 

با  مضارع  ماده  بر  عالوه  که  مواردی 

شکم  مانند:  هستند؛  همراه  دیگر  عناصری 

ماده  به  که  موادری  ب(  پاشوره.  روش، 

دیگر عنصر  ملحق مضارعشان  ی 

 گردد؛ مثل: فروگذار. نمی

 های مرکب غیرفعلی  اسم -5-2

بیان شد که اسم های مرّکب غیرفعلی به  پیش از این 

شوند که  سه نوع وابستگی و همسانی و بین بین تقسیم می

اسم  از:  هستند  وابستگی:  عبارت  غیرفعلی  مرّکب  های 

مستقیم، اسم قسم  سه  بر  وابستگی  فعلی  غیر  مرّکب  های 

 گردند. وب و بین بین تقسیم میمقل
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 اسم مرّکب غیر فعلی وابستگی مستقیم  -5-2-1

مضاف -1  + و مضاف  )مضاف  الیه 

درنگ مضاف بدون  و  مخفف  کسره  با  الیه 

حل،   راه  دردسر،  مرغ  تخم  مثل:  آخر(؛ 

 ضبط صوت.

ساختمان از  یکی  الگو  به این  متداول  های 

اصطالح روی  منظور  بر  اما،  است  سازی 

این   فعّال نخواهد بود مگر در هم  ساختمان 

مواقعی که مضاف از کلمات دستوری شده  

عدم،   جلب،  اختالف،  مانند  واژگانی  باشد: 

حسن، سوی حق، طرز، تجدید، بذل، سلب، 

 احساس، قوه، ، سر، درد و ...  

مضاف -2 و  مضاف  کسره از  حذف  با   الیه 

 اضافه؛ مثل: پسرعمو، مادرزن، باالدست. 

این الگو غالباً کاربردی   باید توجه داشت که

عامیانه در دستور زبان داشته و به جز در 

 برخی موارد فعال نیست.  

با حذف کسره  -3 از موصوف و صفت پسین 

مادربزرگ،  بازارسیاه،  مثل:  وصفی؛ 

 کاردستی. 

باید توجه داشت که این الگو غالباً کاربردی 

زبان   در  و  داشته  زبان  دستور  در  عامیانه 

فعالی فاقد  به رسمی  همچنین  و  بوده  ت 

 سازی مناسب نیست. منظور اصطالح

بدون   -4 اسم  و  پیشین  یا شبه صفت  از صفت 

 تقدیر حرف اضافه؛ مثل: هرکس، هریک. 

فعال  ساختمان  این  که  داشت  توجه  باید 

بر   صفت  نوع  منظر  از  الگو  این  نیست. 

 چند قسم است: 

 های مبهم: هریک، هریکی، هرکس. صفت

مرصفت سی  عددی:  هزار: های  هفت  غ، 

فعالیت  فاقد  رسمی  زبان  در  ساختمان  این 

 است. 

ای: مثل اینجا، همان جا و  های اشارهصفت

 آنجا. 

اضافه -5 آنها حرف  ن  بی  در  اسم که  دو  ای  از 

یز میانه به ازای قطار  در است؛ مثل: تبر
ّ
مق

یز تا میانه.    تبر

 

 4های مرکب غیرفعلی وابستگی در هم ریختهاسم -5-2-2

مضافاز   -1 و  حذف  مضاف  با  مقلوب  الیه 

گلخانه،  گالب،  مثل:  اضافه؛  کسره 

تاویل  معنی  این  به  واقع  در  که  مهمانسرا، 

 شوند: آب گل، خانه گل، سرای مهمان.  می

معنی   بدین  بوده،  فعالیت  فاقد  ساختمان  این 

مضاف و  مضاف  هر  جای  را که  الیهی 

جابهنمی مقلوب توان  اضافه  و  نموده  جا 

ایجا از  مرّکب  برخی  صرفاً  بلکه  کرد،  د 

شدهالیه مضاف دستوری  که  به هایی  و  اند 

درآمده پسوند  و  شکل  فعال  شکل  به  اند 

تشکیل  نیمه مرکب  اصطالح  و  کلمه  فعال 

 دهند.  می

اسم   -2 و  پسین  مقلوب  صفت  شبه  یا  صفت 

نفر،  اول  مثل:  اضافه؛  حرف  تقدیر  بدون 

 دوم نفر، آخرسر، بزرگ دبیر. 

دلیل   این  منظور  یه  به  فعّالی  ساختمان  که 

مطلوب  بسیار  نداریم،  مرّکب  اسم  ایجاد 

است که این نوع ساختمان، فعّال شود و به 

ی آن واژگان جدید ایجاد گردد، ولی واسطه

این ساختمان از منظر  باید توجه داشت که 

مرّکب   صفت  ساختمان  با  ساخت  رو 

که   دارد  وجود  امکان  این  و  بوده  مشترک 

ی مرّکب که بر اساس این الگو  هاافراد اسم 

می به ایجاد  کنند،  معنی  صفت  را  شوند 

»نرم   که  شود  گفته  چنین  نمونه  عنوان 

نرم  افزارش  که  است  معنی  این  به  افزار، 

 ( 91, 1399است«.)احمد کیوی، 

 های مرکب غیرفعلی همسانی اسم -5-2-3

اسم  از  قسم  یا این  و  بوده  عطفی  بیشتر  مرّکب  های 

از معطوف اند؛  تأکیدی این معنی که  از  کلمات  به  یا  علیه 

شده ساخته  تأکیدی  اقسامی  مکّرر  دارای  و  اند 

 ( :  17,  1391هستند)طباطبایی، 

و  -1 همپایه  شده  اسم  کلمات  یا  ها  اسم  از 

با ضمه مخفف عطف مثل: زد و   معطوف 

خورد، برد و باخت، فالن و بهمان، سر و 

 صدا، داد و فریاد 

 
 وابستگی مقلوب.    4
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باشد و یکی ساختمان نیمه فعال میاین نوع  

از انواع مهم آن اصطالحاتی است که جنبه 

توان برای این نوع،  علمی و فنی دارند. می

 اقسامی را نیز قائل شد:  

کلمه  -1-1 دو  بین  عطف  که  زمانی 

نمونه:   عنوان  به  است؛  متناسب 

 درد و رنج و یا بوق و کرنا.  

کلمه  -1-2 دو  بین  عطف  که  زمانی 

ع به  است؛  نمونه:  متناسب  نوان 

 برد و باخت و یا سود و زیان. 

رخ  -1-3 کلمه  دو  بین  عطف  که  زمانی 

حروف می نظر  از  که  دهد 

نمونه:   عنوان  به  هستند؛  متجانس 

 آسمان و ریسمان. 

اسم  -2 بدون ضمه  از  پایه  هم  شده  اسم  کلمات  و  ها 

آمد شد، شتر  مداد،  قلم  مانند: شیربرنج،  عطف؛ 

چلوک پاچه،  کله  پلنگ،  گاو  شتر  پلو مرغ،  باب، 

کمدی   شیمی،  فیزیک  جغرافی،  تاریخ  خورش، 

 درام.... 

زبان  مختص  بیشتر  و  نبوده  فعال  ساختمان  این 

 عامیانه است. 

 های مرکب تاکیدی و اتصالی  اسم -5-2-4

از اسم هم  که  دارند  را  قابلیت  این  مرّکب،  های 

ترکیبات وابستگی گرفته شوند و هم از ترکیبات تقویتی و  

واژهترکیبات همسانی. این اسمهم از   های مرّکب ها غالباً 

مکّرر تأکیدی و اتّصالی هستند. یعنی واژگانی که بر تأکید  

 گردند:های زیر ایجاد می و توالی داللت دارند که به شیوه 

حرف  -1 واسطه  به  خواه  مکرر  اسم  دو  از 

اضافه یا عناصر اتصالی؛ مانند: سرتاسر، 

گرداگرد،   سراسر،  خواه  دورتادور، 

خش بی های،  های  فردفرد،  مثل:  واسطه؛ 

 خش، پچ پچ.

خواه  -2 بواسطه  خواه  مکرر  غیر  اسم  دو  از 

واسطه؛ مثل: سرتاته، پرس و جو، سرتا  بی

 پا، جست و جو. 

 های مرکب عربی  اسم -5-2-5

های عربی در فارسی، به صورت  بعضی از ترکیب

 شوند: سان ساخته می روند و بدیناسم مرّکب به کار می

مضاف + مضاف الیه ذو الاّلم؛ مثل حسب   -1

 العلل. العمل و یا علتالحال، عکس

ماسبق،   -2 مانند:  آن  وصله  موصول  از 

 ماحصل، ماجری، مابقی، مایحتاج. 

 

 رمان بره گمشده راعی   -6

)زاده  گلشیری  در   ۱۳۱۶اسفند    ۲۵ی  هوشنگ 

تهران(   ۱۳۷۹خرداد    ۱۶ی  درگذشته  -اصفهان   در 

و سردبیر مجله ی معنویسنده ایرانی  بود.  اصر  کارنامه  ی 

داستان تأثیرگذارترین  از  را  وی  ادبی  نویسان  موّرخان 

دانسته  فارسی  زبان  )حامیدوست،  معاصر  ،  1395اند. 

»بّره 131 گمشده (.  است  ی  گلشیری  از  رمانی  راعی«  ی 

چهار   در  زندگان«  »تدفین  نام  با  دفترش  نخستین  تنها  که 

دستنویس و  شده  چاپ  کتابخانه  فصل  در  دّومش  ی  دفتر 

شود. گلشیری این رمان را دانشگاه استنفورد نگهداری می

پیش  دفتر  سه  بود.)بهمنیمطلق،  در  کرده  ،  1400بینی 

»بره 53و 52 رمان  گمشده (.  زندگِی  ی  شرح  راعی«،  ی 

هایی است که ازنگاه »راعی« راوی رمان دیده شخصیت 

در  می رمان،  اّول  فصل  در  نویسنده  راعی شوند.  پوست 

بهفرومی  را  او  نگاه  و  ذهن  و  می رود  شناساند. خواننده 

گلشیری در این بخش موفق شده است تا روابط راعی را  

سایر شخصیت  با  ارتباط  به در  از سطح  رمان،  عمق های 

نه در وضعی که راعی شرح می بکشاند و آن  دهد، ها را 

نمایش دهد و همواره   از ذهن و درون راعی  که در گذر 

نویسنده خ دروِن  و  بیرون  جهان  بُعد  دو  در  را  ی واننده 

ی  های ظاهری، »بره بندیراعی نگه دارد. شاید در تقسیم

ُزمره گمشده در  راعی«  روزگار  ی  این  متعهد  ادبیات  ی 

بی رمان  این  در  گلشیری  اما  نگیرد،  افسون  قرار  آنکه 

هایش شود، قهرمان بپرورد یا درماندگِی آنان را  شخصیت 

رخ خواننده بکشاند و شهیدنمایی کند،  یاد و جنجال به با فر

با تصاویری زنده در نمایش صریح زندگی و خلقیات آنان  

به  را  خود  تعهد  است،  پنهان  آنچه  کردن  افشاء  نسل  در 

شخصیت  گلشیری  است.  کرده  ادا  را  خویش  رمانش  های 

آینه  می همچون  ما  برابر  در  بیای  و  آرام  و  هیاهو، گیرد 

سنت  می علیه  خرافات  و  (.  90،  1399تازد.)نجفی،  ها 

خاطره  عبور  تداعی  واقعیت،  با  راعی  ذهنیت  تداخل  ها، 

بیرون و درون شخصیت سایه  از زندگی  ها در وار راوی 

کاری نو  ی راعی« را به ی گمشده شیوه بیانی ابداعی، »بره

نویسی معاصر تبدیل های متداول رمانو متفاوت در شیوه 

 کرده است. 

و  سیر  داستان،    این  چهارگانة فصول  در    گلشیری 

ساله   چهل مجرد  دبیر  راعی،  محمد    سیدنومیدکنندة  سلوک  

 تصویربه    وی  گفتار  ورفتار  و  اعمال  طریق  از  غالباً  را  
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خورده  شکست روشنفکر    طبقة  نمایندة  که  راعی،  کشد.می

 است،   داستان  وری محو  اصلی    شخصیت و  پنجاه  دهة  

هر در    ورود  می  پیشاو  زندگی    روایتبا  داستان  روند  

فصل  شود. در می  روشن   او   روان   از  مبهمی  هایالیه   فصل 

روز    صبح  تاغروب    یک بین  زمانی  فاصلة  »تنها  که  اول  

 رخ   ایواقعه   هیچ  گیرد،میبر  را در راعی  زندگی  از    بعد

.)میرعابدینی،  گذرد«می  راعی  ذهن  درچیز همه  و  دهدنمی

1369  ،295 .) 

 خود اتاق  مهتابی  داخل  را  راعی    فصل این  »در  

 رخت   بند  از  همسایه که   زن  زیر  هایلباس به  که  بینیم  می

 به  را)حلیمه(  خدمتکاریزن    ودوخته؛  چشم   است آویخته  

به نظافت  برای  بار    یک وقت  چند  هر    که  دآورمی  یاد

این  است.    شدههمبستراو    با  همبار    یکو  آمده  می   اشخانه 

ندارد    اوبرای    روحی عذاب  و  شرم    جزحاصلی  که  ماجرا  

 یادآوریگاه  بهگاه  اما  است. قرار گرفته   راعیسر  پشت در  

و   موجب   آن، که  می  او  ذهن  ارآز  وسوسه  راعی  شود. 

نشیند و امیدی مبهم به آینده دارد، در مهتابی اتاق خود می 

مینگرد. روبرو  اتاق  شبی،  که    است   ایپنجره   آنجادر    به 

 را  فکرشکه  دیده    آندر  را  زنیعریان  و  سفید    بازوی 

 راپنجره  همسایه    زندیگر،    شبی   در  است. کرده  آشفته  

تمامی  تبلور  تواند  می  که  را  ای شدهمچاله  کاغذ  وگشوده  

 به   شتاب   با  راعی  است. انداخته  خیابان    به   باشد  او   وجود 

تا کاغذ مچاله شدهها تالش می و مدت   رود میخیابان    کند 

نمی  موفق  ولی  بیابد  تکهرا  بعد،  روز  صبح  وقتی    شود. 

 خاطر آسودهچنان  یافته،    آن  بر  لبی  قشن   با  را   ایروزنامه 

یافته    اش گمشده   برةانگار    کهشده،    امید  راعیاست.  را 

  سیر اّما  کند،  پیدا    آرامشیخانواده    تشکیلراه  از  که  یابد  می

 نشان   راامید    اینبودن  بیهوده  داستان،    رویدادهای 

 (. 294، 1369)میرعابدینی، دهد«.می

مثل که  بینیم  می  مدرسه   در  را   راعیدوم،    فصل   در

رساله،  دهد.  می   درس   رابدرالدین    شیخرسالة  دارد  همیشه  

زنی  به  بدرالدین،  شیخنام  به  است    زاهدی   عشق دربارة  

را دل  خواستة    است، شرع  قانون  تابع  که  شیخ  امازناکار.  

 زنسنگسار    حکم  خویش،وجهة  حفظ   برایو    نهدمی  زیرپا

رمان   آدم هایمسألة   در  را  او عشق،    غمکند.  میصادر   را

وهمی   همچون   زنیاد  پس،  آن  ازکند.  می  شریک 

 راخود او زیرا  زند،می  برهم رازاهد  خلوت آمیز، وسوسه 

هنگام    تا  روحی ر  پیکا  اینداند.می  زن   آن  مرگ مسئول  

صالحی،  »آقای   رنجاند.می  رااو  و  دارد  ادامه    او  مرگ 

 که   است راعی  همکاران  از    یکیدبیرستان،  نقاشی  دبیر  

 است، شدهمچاله  کاغذ  یافتن    پی  در  راعی  که   شبی  همان

 با   وشده   مجرد راعی،  مانند    اینکو  داده   دست   از  را  زنش 

)میرعابدینی،  است.« کرده  نابود  را  خود   شخصیت بزه،  

1369  ،298 .) 

 جمع  به  و  رود میکافه    به  راعیسوم  فصل  »در  

و   مأیوس  همگی،که  پیوندد  می   اشهمپیالهدوستان  

 غربت غم  میان  امروز،  برزخ  در  و  هستند  سرخورده  

 به   راروزگار    وگردانند  سر  فردااز  ناامیدی  و  دیروز  

در  299،  1369گذرانند«.)میرعابدینی،  می  خواری   .)

رود؛  می  صالحی  زنتدفین    مجلس   به  راعیچهارم،    فصل 

 و   گویدمی  باز  رامرده  کفن    و   شستن   آدابِ   تمامی  و

  کند. می  مزین  کالسیک،  نثر  از  عباراتیبا    را  هایشگفته

 پدرشدارد:  گذشته    به  دریغناک  گریزی  قبر   سر  صالحی 

هوا کبوتر    مراسم  سپس بود.  باز  عشق   که   آوردمییاد  به   را

با   راآنان  کشیدن  تریاک  آداب    وبازان  عشق کردن  

صالحی،  زن  جای  به  که    راعیاما    دهد.می  شرحشیفتگی

همة گرید،  می  همه  مرگ بر  کرده،    تشییعرا  ناشناسیزن  

 رویراعی،  پایان،  در    اند.هزندظاهراً  مردگانی  که  آنانی  

  و گرید  می  زندگان«  »تدفینبر  ونشیند  میقبری    سنگ

 خندد«. می

 های مرکب در بره گمشده راعی اسم -7

شد،   اشاره  نیز  پیشتر  مرکب   5چنانکه  اسم  نوع 

این   در  اسم مرّکب  غیرفعلی  است.  شناسایی شده  پژوهش 

اسم مستقیم،  وابستگی  فعلی  غیرفعلی غیر  مرکب  های 

های مرکب غیرفعلی همسانی، وابستگی در هم ریخته، اسم 

های مرکب عربی های مرکب تاکیدی و اتصالی و اسماسم

روند. به ترتیب کاربست هریک  نوع به شمار می   5از این  

گم بره  رمان  در  انواع  این  مورد از  گلشیری  راعی  شده 

 گیرد. بررسی قرار می 

 

 اسم مرّکب غیر فعلی وابستگی مستقیم -7-1

های اسم  چنانکه پیشتر نیز اشاره شد، یکی از روش 

مضاف   + مضاف  مستقیم  وابستگی  غیرفعلی  الیه مرکب 

الیه با کسره مخفف و بدون درنگ آخر(  )مضاف و مضاف 

و بهره برده است  است. در عبارت زیر گلشیری از این الگ

 ی دردسر را استفاده نموده است:  و واژه 

من   گفت:  بفرمایید.  را  مسیرتان  شما  گفت:  راننده 

می میمستقیم  باهاتان  رفتید  هرجا  تا  برگشت روم.   ... آیم 

،  1356)گلشیری،  گردید.گفت: مثل اینکه دنبال دردسر می 

73 .) 

مرکب   اسم  از  نوعی  چنین  ساخت  دیگر  الگوی 

م و  در  ضاف مضاف  است.  اضافه  کسره  حذف  با  الیه 

واژه و  برده  بهره  الگو  این  از  گلشیری  زیر  ی  عبارت 

 باالدست را استفاده نموده است:  
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به شب   تا  از صبح  تمام  سال  پنج  و  پس سي  آن  از 

رفت و در گرگ و  بافت و غروب تا تل عاشقان ميسبد مي

را   دری  روستا  باالدست  در  غروب  میش 

 (. 25، 1356)گلشیری، میکوفت.

از   مرکب  اسم  از  نوعی  چنین  ساخت  دیگر  الگوی 

در   با حذف کسره وصفی است.  پسین  موصوف و صفت 

واژه و  برده  بهره  الگو  این  از  گلشیری  زیر  ی  عبارت 

 کاردستی بهره برده است:  

کرده   روشن  را  خشک  شاخه  چند  حتي  دوبار  یکی 

پیر و لرزانش را بر شعله آتش گرفته بود    بود و دستهاي 

نمي بیش  دمي  شعله  اما  برند،  فرمان  به مگر  شیخ  پایید. 

کرد و باز کاردستی چروک خورده پشت دستها نگاهي مي

هیمه بماند  زنده  آتش  آتش تا  کار  در  را  دیگر  ای 

   (.49،  1356)گلشیری،  کرد.مي

از   مرکب  اسم  از  نوعی  چنین  ساخت  دیگر  الگوی 

اضافه    صفت یا شبه صفت پیشین و اسم بدون تقدیر حرف

می  یافته  رمان  در  زیادی  تعداد  به  الگو  این  شود.  است. 

 نمونه زیر کاربرد واژه هرکس از این الگوست:  

 

روبه مي بر  نشست  را  موي  خرمن  و  هرکس  روي 

به  رخسار مي را  تار  هزار  هزار  مشکین  ابریشم  و  افکند 

شانه دندانه ميهاي  شانه  چوبین  را  اي  گیسوان  و  زد 

شیخ  همان که  هم رشتهگونه  به  را،  سبد  هاي 

 (. 51، 1356)گلشیری، بافت.مي

 های مرکب غیرفعلی وابستگی در هم ریخته اسم -7-2

های اسم  چنانکه پیشتر نیز اشاره شد، یکی از روش 

الیه مقلوب با مرکب غیرفعلی استفاده از مضاف و مضاف 

حذف کسره اضافه است. در عبارت زیر گلشیری از این  

سرا را استفاده نموده ی مهمانست و واژه الگو بهره برده ا

 است: 

مي مي »آري،  مهماگفت:  به  سرعت  به  سرا  ندانم. 

اش مي زدي؛ چون در سنت آمده  میرفتی و  بوسه بر گونه 

بوسه  به  زنان  با  از صحبت  پیش  که  آنان بود  دل  باید  اي 

او!. پرواي  چه  ترا  ورنه  کرد،  ،  1356)گلشیری،  خوش 

68 .) 

برای   دیگر  غیرفعلی  روش  مرکب  اسم  تشکیل 

وابستگی در هم ریخته صفت یا شبه صفت مقلوب پسین و 

زیر   عبارت  در  است.  اضافه  حرف  تقدیر  بدون  اسم 

ی آخرسر را  گلشیری از این الگو بهره برده است و واژه 

 استفاده نموده است: 

یگانه  زاهدي،  شیخي،  گیرد  بار  تا  که  بود  ی خوانده 

نماند، با بیفرزند  او عقد نکاح بسته است. ورنه    روزگار، 

اگر مرادت نفرموده بود، آخرسر یا به سنت نیامده بود که  

هیچ باید،  چنان  و  نميچنین  بستر  یک  به  او  با  . خفتيگاه 

 (. 55، 1356)گلشیری، 

 های مرکب غیرفعلی همسانیاسم -7-3

اسم  از  قسم  این  شد،  اشاره  نیز  پیشتر  های  چنانکه 

و  بوده  عطفی  بیشتر  تأکیدی  مرّکب  از  یا  یکی  اند. 

های ساخت اسم مرکب این نوع از اسم ها یا کلمات روش 

اسم شده همپایه و معطوف با ضمه مخفف عطف است. در  

ی عبارت زیر گلشیری از این الگو بهره برده است و واژه 

 داد و فریاد را استفاده نموده است: 

 

ا دقیقاً که نه، اما، خوب، وقتي همه را از اینجا و آنج

دسته ردیف  به  کردم،  تمام  پیدا  بله،  که  دیدم  کردم،  شان 

تمام همیشه  برای  و  دفعه  یک  بار  این  اما  شدنی است، 

طوري با داد  نیست. ببینید، همکارها تقصیر نداشتند، همین

 (. 30،  1356)گلشیری، گفتند.و فریاد تسلیت مي 

اسم از  اسم،  این  از  دوم  شده نوع  اسم  کلمات  یا  ها 

عطوف با ضمه مخفف عطف است. در عبارت  همپایه و م

ی بوق و  زیر گلشیری از این الگو بهره برده است و واژه 

 کرنا را استفاده نموده است: 

راعي   روي  روبه  و  کشید  جلو  را  صالحي صندلي 

صالحي  بود.  كباب  بسته  توي  نشست.  عسلي  پشت 

ها را پر کرد. راعي خورد، نگفت به سالمتي. نگاه  استکان

و  کرد.  نمی بوق  در  را  رفتاری  چنین  باز  صالحي  آقاي 

 (. 83، 1356)گلشیری، کرنا کرد. 

 

 های مرکب تاکیدی و اتصالیاسم -7-4

اسم واژهاین  غالباً  و  ها  تأکیدی  مکّرر  مرّکب  های 

هایی، اتّصالی هستند. یکی از راهکارهای ایجاد چنین اسم

عناصر از دو اسم مکرر خواه به واسطه حرف اضافه یا  

بهره  الگو  این  از  اتصالی است. در عبارت زیر گلشیری 

 ی سرتاسر را استفاده نموده است: برده است و واژه 

یا  کراواتم،  از  داشتند،  کردم حق  می  فکر  راه  توي 

یکي  بودند که  فهمیده  دانم دستهام  نمي  شاید از صورتم و 

مرده   یکي  داشتم،  را  احساس  همین  هم  من  است.  مرده 

اهرا یکی که با من نسبتي داشته، براي همین است. کي؟ ظ

زده  یکي کراوات مشکي  گفتند هم من  تسلیت  وقتي هم  ام. 
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نفهمیدم مقصودشان خانم است. در سرتاسر صحبت وقتي 

می  پیش  خانم  حرف سومش  که  متوجه شدم  دفعه  یک  آمد 

که   راه  توي  کنید  باور  رفت.  یادم  باز  بعد  است.  مرده 

كوچه،مي توي  حتي  نبود.  آمدیم،  ،  1356)گلشیری،  یادم 

69 .) 

 

 گیرینتیجه

ها یا از ترکیب آنها  واژهها یا نیمهای که از واژهواژه 

ترکیب   این  اجزای   که  صورتی  به  باشد  شده  ایجاد 

یا   و  آوایی  یا  و  نحوی  یا  و  صرفی  خاصیت  ایجادشده 

هستند.  مرکب  واژه  باشند،  داده  دست  از  را  خود  معنایی 

و  ناپ گسترش  دستوری  نشانه  کوتاهی،  و  حذف  ذیری، 

ویژگی جمله  از  واژه مرکب  کردن  تلفظ  ویژه  های  آهنگ 

از دو  واژه  اسم مرّکب، اسمی است که  های مرکب است. 

ای که هر جزء مستقالً جزء یا بیشتر ترکیب شود، به گونه 

چیز   یک  یا  تن  یک  بر  مجموعاً  ولی  باشد  معنی  دارای 

، سمرقند. در مراجع گوناگون مثل داللت کند؛ مانند: عبدهللا

شیوه کتاب فارسی،  زبان  دستور  و  های  متفاوت  های 

های مرّکب ارائه شده است که  گوناگونی برای ساختن اسم

ها  اکثر الگوهای ساختاری اسم مرّکب در بیشتر این کتاب

نوع اسم مرکب غیرفعلی در این پژوهش    5یکسان هستند.  

غ مرّکب  اسم  است.  شده  وابستگی شناسایی  فعلی  یر 

های مرکب غیرفعلی وابستگی در هم ریخته، مستقیم، اسم

تاکیدی  های مرکب غیرفعلی همسانی، اسماسم های مرکب 

نوع به شمار    5های مرکب عربی از این  و اتصالی و اسم 

گمشده  می بره  اثر  در  مرکب  اسم  انواع  این  تمامی  روند. 

 اند.  راعی هوشنگ گلشیری به کار رفته 

 

 منابع  

 کتب 

1- ( همکاران  و  حسن  گیوی،  (،  1399احمدی 

چاپ   فارسی،  نگارش  و  تهران: 36زبان   ،

 سمت. 
(، دستور  1400پور، عبدالرسول ) خیام  -2

تبریز: آیدین:   زبان فارسی، چاپ دوم، 

 انتشارات یانار.  

فرشیدور،  -3 و  محمدرضا  شعبانی، 

 ( در 1390خسرو  اشتقاق  و  ترکیب   ،)

و   ترکیب  فارسی  در زبان  آن  تحول 

برای   دستوری  فارسی  زبان 

 سازی، چاپ اول، تهران: زوار. واژه

، ترکیب ( 1394ن )دیالءال، عی ائاطب طب  -4

فارسی:  زبان  ساختاری    در  بررسی 

فرهنگستان  واژه تهران:  مرکب،  های 

 زبان و ادب فارسی. 

5- ( حسین  و  1372عمادافشار،  دستور   ،)

تهرا دوم،  چاپ  فارسی،  زبان  ن:  ساختمان 

 دانشگاه عالمه طباطبایی.
6- ( هوشنگ  ب 1356گلشیری،   ره(، 

 ، تهزان: کتاب زمان. یراع دهشمگ

7- ( بهمن  زبان 1370محتشمی،  کامل  دستور   ،)

 فارسی، تهران: اشراقی.   
)   مرزبان  -8 علی  دستور 1379راد،   ،)

 سودمند، چاپ نهم، تهران: امیرکبیر. 

9-  ( جهانگیر  دستور  1400منصور،   ،)

فار )عبدالعظیم  زبان  استاد[  ]پنج  سی 

همایی    -قریب   یاسمی    -جالل   -رشید 

بهار  ملک الزمان  بدیع   -الشعراری 

 فروزانفر(، چاپ دهم، تهران: ناهید. 

10-  ( حسن  (، 1369میرعابدینی، 

داستان  سال  جلد  صد  ایران،  در  نویسی 

 ، چاپ دوم، تهران: تندر. 2

11-  ( حسینعلی  (، 1379یوسفی، 

چاپ دوم،   ،2و    1دستور زبان فارسی  

 تهران: روزگار.  

 

 مقاالت  

 

12- ( یدهللا  مطلق،  (، 1400بهمنی 

شخصیتشیوه گمشدۀ  های  برۀ  در  پردازی 

ادبیات  و  زبان  متون  تحلیل  و  تفسیر  راعی، 

 . 48فارسی )دهخدا(، شماره 
13-  ( نسرین  (، 1393پرویزی، 

واژه  ساخت  مرکب الگوهای  های 

 . 54شاهنامه، نامه فرهنگستان، شماره 

معصومه  حامی  -14 دوست، 

در 1395) هویت  و  زمان   ،)
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از منظر داستان  های هوشنگ گلشیری 

 .  33نقد مضمونی، نقد ادبی، شماره 

عالءالدین   -15 طباطبایی، 

رده1391) مقایسه  اسم  (،  شناختی 

انگلیسی،   و  فارسی  در  مرکب 

زبان پژوهش  سال های  تطبیقی،  شناسی 

 . 3اول، شماره 

16- ( حسن  نقد 1399نجفی،   ،)

رم راعی اجتماعی  گمشده  بّره  ان 

حفّار   سروده  و  گلشیری(  )هوشنگ 

کاوش الّسیّاب(،  شاکر  )بدر  نامه  القبور 

 .  38ادبیات تطبیقی، شماره 

 

 پایان نامه و رساله 

 

17- ( امیر  (، 1392ترابیان، 

اسم  در  استعاره  مرکب بررسی  های 

چارچوب -اسم در  فارسی  اسم 

پایان نزبا  شناختی،  نامه  شناسی 

ارشد،   شیراز،  کارشناسی  دانشگاه 

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی.  
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