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  معاصر و قديم عربي زبان در سازي واژه فرايندهاي بررسي
  فارسي و انگليسي با تطبيقي ي مقايسه با

  1يعلي نظر
  2محمد شكري

  :چكيده
علم صـرف يكـي از   . سازي حاكم بر آن زبان استترين مباحث زباني رايج در هر زبان، واژه و فرايندهاي واژهيكي از مهم

در سـنت مطالعـات   . دهـد يهاي بشري را مورد مطالعـه قـرار مـ   سازي در زبانشناسي است كه فرايندهاي واژههاي زبانبخش
نسبت  اي كهبه گونه .توجه زيادي شده است وزنْمبتني بر  سازي، به اشتقاقِصرفي زبان عربي، از ميان فرايندهاي مختلف واژه

-بـر اسـاس روش توصـيفي    در ايـن پـژوهش  . تر مورد توجه قرار گرفته استسازي غفلت شده يا كمبه ساير فرايندهاي واژه
معرفـي شـده و   ... ها، از قبيـل اشـتقاق، تركيـب، آميـزش، اشـتقاق صـفر و      سازي موجود در زباناكثر فرايندهاي واژه تحليلي،
و در خصـوص هـر    ايـم هاي انگليسي و فارسي، و به طور ويژه در زبان عربي واكاويدهها را به طور عام در زبانهاي آن نمونه

  .ايمهايي از عربي قديم و معاصر بازجستهفرايند، مثال
 .سازي، اشتقاق، تركيب، نحتصرف، فرايندهاي واژه :يواژگان كليد

  :مقدمه
  يسازي با تطبيق بر زبان عربفرايندهاي واژه
امروزه دانشي كه بـا سـاخت   . هاي جديد استها در خلق واژه هاي بشري توان آن ي زبان ههاي كلي ييكي از ويژگ

هـاي  ايـن دانـش يكـي از زيرشـاخه    . شـود ناميـده مـي   3سازي سر و كار دارد صرفها و فرايندهاي واژهدروني واژه
هاي مختلف براي توليـد   زبان پردازد كه سازي متفاوتي ميها و فرايندهاي واژه ي روش شناسي است كه به مطالعه زبان

 يـك ي زباني خود از كدام  ها با توجه به جوهره كند كه هر گروه از زبان گيرند و مشخص ميواژگان جديد به كار مي
  ).150: 1386اگريدي، (گيرد  ي بيشتري مي ها بهره از اين روش

. پـردازد ينيز تنها به همين مقوالت مـ پذير است، علم صرف از آنجا كه نوسازي واژگان تنها در مقوالت باز امكان
ها عبارتند از اسم، فعل، صفت و قيد، بدان معنا كه پيوسته اعضاي جديدي به ايـن مقـوالت افـزوده    مقوالت باز زبان

  ).166: همان(شود  مي
. سـت متفاوت ا ،شوديشناخته م» صرف«اين دانش با آنچه كه در سنت مطالعات زباني، به ويژه زبان عربي، با نام 

رفتـه اسـت، در روش   يي دانش نحو بوده و بخشي از آن بـه شـمار مـ   از آنجا كه صرف سنتي، در آغاز امر، ضميمه
فرايندهاي ساخت واژگان را به صورت پراكنده  -چنان كه خواهيم ديد-ي واژگان نيز تابع اعراب بوده است ومطالعه

شناسي نـوين  ي عام زبانرسد صرف زبان عربي تحت نظريهلذا الزم به نظر مي. و گاه در حد اشاره بيان نموده است
  .گيرد مجدداً بررسي گردندسازي به كار ميبازنويسي شود و در اين رهگذر فرايندهايي كه زبان عربي جهت واژه

د عبـدالرحمان در مقالـه     پيش از اين تالش مـاي بـا عنـوان   هايي نيز در اين باره انجام شده است، آقـاي وجيـه ح
سـازي و  ضمن معرفي فرايندهاي واژه» ) ش1375(سازي زبان عربيشناختي تأثير زبان انگليسي بر واژهسي زبانبرر«

كه تأثيرپذيري زبان عربي از مورفولـوژي زبـان انگليسـي را     داشته استهايي از زبان عربي، سعي بر آن ي نمونهارائه
بنـدي  شناسي نـوين دسـته  هاي زبانبه نيكي و مطابق با يافته ايشان در اين راه اكثر فرايندهاي موجود را. بررسي كنند

األشكال الجديدة للنحت ودورها في التنميـة  «ي تالش ديگري كه در اين زمينه صورت گرفته است مقاله. است كرده

                                                            
                                                                              alinazary2002@gmail.comلرستان دانشگاه عربي ادبيات و زبان ـ دانشيار1
   shokri1360@yahoo.com                                                            لرستان دانشگاه عربي ادبيات و زبان دكتري دانشجويـ 2
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» نحت«ي قولهي فرايندها را واكاوي ننموده است و تنها به مالظاهر همهباشد كه عليمي» )هـ1429(اللغوية المعاصرة 
با اين حال، دكتر يوسف وغليسي، در اين مقاله، فرايند مذكور را به تفصيل مورد تحقيـق قـرار داده و   . پرداخته است

  .نتايج قابل توجهي را به دست آورده است
ي فوق، در كنار دستاوردهاي مطالعات سنتي صرف و نحو زبان عربي، مراجع اساسـي تحقيـق حاضـر را    دو مقاله

متمـايز   -كه اغلـب از نويسـندگان عـرب بـوده اسـت     -دهند، اما آنچه كه اين نوشتار را از تحقيقات فوقمي تشكيل
  :سازد بدين قرار است مي

هايي آورده شده تـا  هاي عربي و انگليسي، از زبان فارسي نيز مثالها، عالوه بر مثالي مثالدر تفهيم مطلب و ارائه
 .نيز مشخص گردد هافرايندهاي مشترك ميان اين زبان

هـايي نيـز از   هاي كهن كه از ديرباز در كتب لغت رايج بوده، مثـال ها سعي شده است در كنار مثالي مثالدر ارائه
آورده شود تا مشخص گردد كدام فرايندها از عربي قديم به زايايي  -و به ويژه زبان علوم و مطبوعات-عربي معاصر 
 .معين گردد -حتي فارسيو  -ي اي جديد و دخيل در زبان عرباند، و نيز فرايندهخود ادامه داده
اند، و همچنين وجـود  به عنوان يك وند اشتقاقي نامي نبرده» ياء نسبت«تر اين كه، تحقيقات پيشين از از همه مهم

ان روشي كه الوصف ما در اين پژوهش با هماند، معفرايند تركيب در زبان عربي را يا مردود دانسته و يا ناديده گرفته
سازي، وجود فرايند تركيب در زبان عربي را اثبـات كـرده و   ي اصول مركباند، ونيز با ارائهديگر فرايندها اثبات شده

  .ايمپذيرفته
هـاي  بدين منظور، در اينجا فرايندهايي كه دانش صرف نوين شناخته است را به اختصار معرفي كرده آنگاه نمونـه 

  .يابيمزبان عربي باز ميآن را، در صورت وجود، در 

  يسازفرايندهاي واژه
  1اشتقاق) 1

شناخته  »اشتقاق«زبان عربي با نام صرف سنتي  پيش از هر چيز بايد توجه كرد كه لفظ اشتقاق در اينجا با آنچه در
يك لفظ عام است و به طـور كلـي تمـامي    » اشتقاق«در مطالعات صرفي زبان عربي . شود متفاوت است مطالعه مي و

صغير، كبيـر،  «شناسند كه خود شامل چهار نوع اشتقاق  سازي در زبان عربي را تحت عنوان اشتقاق ميفرايندهاي واژه
  ).239: 2010نگـ قدور، (شود  مي» اكبر و كُبار يا نحت

طالق اي جديد اي موجود براي توليد واژهدر مطالعات صرفي نوين عموماً به ايجاد تغيير در يك واژه» اشتقاق«اما 
، امـا  شـود ي جديد منجر مـي به توليد واژه به يك ستاك »وند«اين فرايند عموماً با افزودن تكواژهايي به نام . شوديم

نـگ  (شناسيم يهاي سامي متداول است و عموماً آن را با تغيير وزن كلمات منوعي اشتقاق نيز وجود دارد كه در زبان
  :نماييمينوع اشتقاق را در اينجا معرفي ماز اين رو ما اين دو . )237: 2010قدور، 

سازي، بـه  هاي واژهترين راه يكي از متداول ،كنيم آنچه كه ما در اينجا به نام اشتقاق معرفي مي:  ياشتقاق وند افزاي
 به يك واژه يا تكواژ موجود در زبان باعث تغيير مقوله» وند«هاي هندو اروپايي است كه با افزودن يك  ويژه در زبان

مثالً در زبان فارسـي ونـد   . )80: 1388و يول،  166: 1386اگريدي، (سازد  ي جديدي مي يا معناي آن شده و از آن واژه/ و 
با يـك اسـم   » گر«ساز سازد، همچنين پسوند صفتبا بن مضارع تركيب شده و يك صفت فاعلي مي» َنده-«اشتقاقي 

 : شود؛ براي نمونهاعث توليد يك صفت ميي آن را تغيير داده و ب تركيب شده و معني و مقوله
 صفت]َندهپسوند صفت فاعلي ساز–] آموزبن مضارع: [[آموزنده
  صفت]گرپسوند صفت فاعلي ساز]اسم]كار: [[كارگر

                                                            
1-derivation  
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 1849/   ي تطبيقي با انگليسي و فارسي    سازي در زبان عربي قديم و معاصر با مقايسه بررسي فرايندهاي واژه

سـازي بـه آن   شود لكن كمتر به عنوان يك فراينـد واژه  در زبان عربي نيز باعث توليد واژه مي) بدين معنا(اشتقاق 
  :بينيمهايي از اين نوع اشتقاق را كه در زبان عربي قابل مشاهده است در اينجا مينمونه. پرداخته شده است

شود  ساز است كه اغلب با يك اسم يا صفت تركيب ميصفت نسبي» ي«بارزترين مثال براي آن پسوند : ياء نسبت
  : سازد، و از آن صفت نسبي مي

پسوند صفت نسبي ]خَشَباسم: [[خَشَبيبيصفت نس]سازي  
پسوند صفت نسبي ساز] خارجصفت فاعلي: [[خارجيصفت نسبي ]ي  
شـود و از آن مصـدر    صناعي ساز كه با يـك اسـم يـا صـفت تركيـب مـي       مصدر» ية«: مصدر صناعي» ية«پسوند 

  .الصهيونية، األكثرية، )privancy(، الخصوصية )crediability(المصداقية : ، مانندسازد مي
ها يا بر اسم» ال«ورود پيشوند  ، كه در زبان عربي نسبتاً جديد است،وند افزا ديگر اشتقاقي نهنمو: »ال«پيشوند نفي 
چسبد و، معموالً بدون تغييـر مقولـه،   ها و صفات ميدر فارسي، به اسم» نا«اين پيشوند، همانند پيشوند  .صفات است

-و اسـم » الاخالقـي «، »الطَبقي«، »المبالي«، »لكيسال« ،»المتَناهي«هاي مثل صفت. سازدها اسم و صفت منفي مياز آن
بنـدي  هايي كه امـروزه در علـوم جـانوري و زيسـتي بـراي نامگـذاري و دسـته       و نيز نام» الالعروبة«، »الالزمان«هاي 

» لمعاصرةالموسوعة العلمية ا«ها را كه هايي از آننمونه. شوندموجودات و مواد به وفور ساخته و وارد زبان علمي مي
 :بينيمبرد در جمالت زير مياز آن نام مي) م2004(

  )70: 2004الخطيب، ( 1»الالفقارياتأُولي الحيوانات المتعددة الخاليا كانت «: »الالفقاريات« 
، باسـتثناء الغرافيـت، عديمـة التوصـيل     الالفلـزّات ... الفلـزّات يمكن تصنيف العناصر إلـي فلـزّات و  «: »2الالفلزّات«

  ).148: همان( 3»للكهرباء
 )58: همان(. 5»النباتات الالمزهرَة تفتقر إلي األزهار أو البزور«: »4الالزهريات«

و در  نداشـته اسـت  ي فرعي از اشتقاق وند افزا در زبان عربي قديم و حتي تا اواسط قرن بيسـتم وجـود   اين گونه
ي خـود بـه نقـل از    عبـدالرحمان در مقالـه  . راه يافـت هاي اخير تحت تأثير زبان انگليسـي و ترجمـه بـه عربـي     دهه

هـا، بـه ويـژه شـعراي مهـاجر بـه       ها و سوريكند كه ظاهراً اين نوآوري ابتدا مورد استقبال لبنانياستتكوويچ بيان مي
نسـل معاصـر   . ي اخير توانست به زبان ادبي نويسندگان مصري راه يابـد چهار دهه-امريكا، قرار گرفت و تنها در سه

 ).149: 1375عبدالرحمان، (اند تمايل نشان داده» ال«ي به استفاده از پيشوند تا حدودعران عراقي نيز شا
كه، همانند مورد پيشين، در » ات«هاي علمي با استفاده از پسوند الگوي ساختن نام رشته: سازعلماسمِ» ات«پسوند 

ن انگليسـي وارد زبـان عربـي شـده اسـت، خـود نـوعي        برداري از زبازبان عربي جديد است و تحت تأثير و با گرته
ــه شــمار مــيونــد افزااشــتقاق  ــات )economics(، اقتصــاديات )phonetics(صــوتيات : آيــد؛ مثــاليــي ب الكتروني ،

)electronics( اتلغوي ،)linguistics ( اتو سمعي)acoustics .(لـم سـاز، در ايـن       چنان كه ميبينيـد پسـوند اسـمِ ع
نظران معتقدند كه نشاندنِ الگـوي سـاختي مختـوم بـه     قابل ذكر است كه برخي صاحب. است ics-يسي، واژگان انگل

انـد و از ايـن رو   را، به اشتباه، عالمت جمع پنداشته ics-در پسوند  s-تواند ناشي از آن باشد كه در برابر آن مي» ات«
 ).149: 1375، عبدالرحمان(اند عربي را در ازاي آن به كار گرفته» ات«پسوند 

ايم كه در ساخت خود از تركيب يك ستاك عربـي  اين نام را ما در اينجا براي واژگاني به كار برده: اشتقاق دورگه

                                                            
 .بودند مهرگانبينخستين جانوران چندسلولي  -1

2 - non-metals 
استثناي گرافيت، نارساناي الكتريسيته  فلزات غير آهني، به. ... بندي كردتوان مواد را به فلزات آهني و فلزات غير آهني دستهمي -3

 .هستند
4- Cryptogams  

 .گل فاقد گل و دانه هستندگياهان بي -5
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ظـاهراً ايـن فراينـد بسـيار جديـد بـوده و در       . شودساخته مي) غالباً انگليسي يا التين(با پيشوند يا پسوندي اعجمي 
هـاي  ا زبان انگليسي به زبان عربي راه يافته و اغلب در تعريب علوم يـا در نـام  ي برخورد بهاي اخير و به واسطه دهه

 .تجاري به كار گرفته شده است
رفية   )diaphone(ميكروبِنية، ميكروصوتية، ميتاتَحليل، ميتالسانياً، دياصوت : هامثال فاسـي  (، مـاكرواُنموذج، ماكروصـ
از معلـوف  ( Maaloof-Coو ) co-+ از الرّيف ( Reefco: هايي از قبيلتهمچنين نام شرك. )واژگان مذكور: 2009الفهري، 

 +-co ( فكرولوجي«و نيز واژگاني چون «)ideology ( اُسـطورلوجي «و «)mythology (گويـا بـا تبعيـت از ايـن     ... و
  .)148: 1375عبدالرحمان، (اند روش ساخته شده

» علمولوژيسـت «و بـه تبـع آن   » علمولـوژي «ي واژه. يافت تواناين نوع اشتقاق را حتي در زبان فارسي امروز مي
  ). رك سايت علمولوژي(واژگاني بسيار نوظهور هستند كه به تازگي يك وبگاه آموزشي فارسي به كار برده است 

هاي سامي از جمله عربي و عبـري  سازي در زباني واژهترين شيوهترين و متداولاين فرايند كه مهم: ياشتقاق وزن
» اشتقاق صغير يـا اصـغر  «، همان است كه در سنت مطالعات صرفي عربي با عنوان )163: 2006كاتامبا، (آيد شمار ميبه 

  .هاي صرف سنتي مصروف آن شده استي اهتمام كتابمعرفي شده است و عمده
بدين . ان وجود دارداي است كه از قبل در زبي جديد تقريباً هميشه واژه هاي هندو اروپايي بنياد يك واژه در زبان«

» شـود  واژه بـر مبنـاي واژه سـاخته مـي    ] يعنـي [اسـت،  » واژه بنياد« ]يو فارس[گوييم كه صرف در انگليسي  دليل مي
بناميم، آن چـه از پـيش موجـود    » يهاي وزنزبان«ها را توانيم آنهاي سامي، كه ما مي اما در زبان. )124: 1386اگريدي، (

برخي آن را مصـدر و برخـي فعـل ماضـي و     . ميان علماي لغت مورد اختالف استاست ريشه است و آن ريشه در 
ي از  قرار گـرفتن ايـن ريشـه   . )243تـا   240: 2010رك قدور، (اند  ي اشتقاق دانسته»ماده«برخي سه حرف اصلي يا همان 

اني جديـد منجـر   ي واژگـ  يا مقوله/ هاي مختلف و معين به ساخته شدن واژگان جديد با معنا و پيش موجود در وزن
  .شود مي

دانند كه هر يك تحت قواعد خاص اشتقاق ساخته يدانان اين نوع از اشتقاق را شامل ده زير مقوله يا بخش مزبان
. 6اسـم مفعـول،   . 5اسـم فاعـل،   . 4فعل امـر،  . 3فعل مضارع، . 2فعل ماضي، . 1:  ها عبارتند از  شوند، اين بخش مي

، و البتـه مـا   )240: 2010قـدور،  (اسم آلت . 10اسم مكان، . 9اسم زمان، . 8تفضيل،  اسم. 7صفت مشبهه به اسم فاعل، 
ي است كه در واقـع بـا تغييـر وزن، از يـك اسـم واژه     » اسم مصغّر«دانيم و آن ها ميي آني ديگري را در زمرهمقوله
  .سازديي صفت، يا يك اسم با معناي تازه ماي با مقولهتازه

كنيم لكن اشـاره   زده مشتق در كتب صرفي به تفصيل آمده است و ما از ذكر آن صرف نظر ميقواعد ساختي اين يا
هـا را بـا   ي از پيش موجود در زبان است كه عموماً آني جديد يك واژهكنيم كه در اين نوع اشتقاق نيز بنياد واژه مي

شوند كه در زير برخي را ذكـر   اخته ميهاي گوناگوني سمشتقات زبان عربي از ريشه. شناسندي مشتقات مينام ريشه
  : كنيم مي

مـثالً  از  : هاي اعضـاي بـدن   همچنين از اسم. تَأسداس ←از أسد . مذَهب ←از ذَهب : مثالً  :هاي جامد از اسم)  1-2-1
  .تَأبطَ ←طتَرَأّس و از اب ←رأس 

و » labialization1«در برابـر  ) از شَـفَه (» شَـفَّه «آن و فعل » تَشفيه«امروزه نيز در علم آواشناسي نوين عربي مصدر 
»labialize2 «برساخته شده است.  
ي براي كسي كه منسوب به قبيله( »تَنَزَّر«و  »طَنَتَقَح«كه در عربي كهن افعالي چون  گونه همان :هاي علم از اسم) 1-2-2

: به معنـي (دد و تَبغْ) از قُدس(قَدس س واژگاني چون شد، بعدها نيز به همين قياساخته مي) قَحطان و نزار شده است
رَ و ) مانند اهل بغداد رفتار كردن است و كنايتاً به معني تكبر و الف زدن و خوشمزگي كردن اسـت  صـمعنـاي   بـه (تَم

                                                            
  لبي شدگي -1
  هاي گرد ادا كردنبا لب -2
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 1851/   ي تطبيقي با انگليسي و فارسي    سازي در زبان عربي قديم و معاصر با مقايسه بررسي فرايندهاي واژه

ه نيـز از  امـروز . پديـد آمـد  ) به معناي رنگ و بوي مصري داد(و مصرَ ) ملّيت يا تابعيت كشور مصر را به دست آورد
. خُلق و خوي امريكائيان را گرفته است -1: به دو معنا(رود ساخته شده و به كار مي» تَأمرَك«فعل » امريكا«اسم علَم 

   ).ملّيت يا تابعيت كشور امريكا را به دست آورد -2
  .ربح و ل و هضابحرَ به ترتيب از حرَم و ساحأبو ضَب رَم و ساحلَ و أهأح :هاي مكان از اسم) 1-2-3
  .حبح از خَرِيف و شتاء و ربِيع و صببع و أصرَف و شَتا و أرأخْ :هاي زمان از اسم) 1-2-4
ـ  وحد و تَوحد، ثَنَّي، ثَلَّثَ و ربع و آلَف كه از واحد و اثنـان و ثَالثَـة و أر   :هاي اعداد از اسم) 1-2-5 ة و ألْ عـف مشـتق  ب

  .اند شده
-شماره: نك(سازي شناخته شده است آوايي خود در هر زباني به عنوان يكي از فرايندهاي واژهنام :آواهااز نام) 1-2-6

-ها يا مقولـه ها، فعلآواها در ساختن اسمايم اشتقاقي است كه از ناماما آنچه ما در اينجا آورده) از نوشتار حاضر 7ي 
همچنـين  . انـد  سـاخته » طَقَطَقْ«كه نام آواي صداي برخورد سنگ است فعل » طَق« از: مثالً. كندهاي ديگر استفاده مي

  .كه صداي بز است» عاعا«از صداي » عاعيت«
» تَمـتَم / فأفـأ  «و ) click(» طقطقـة «، )hiss(» هسهسـة «، )whisper(» وشوشـة «اصطالحات تخصصـي آواشناسـي   

)stutter (دهـد ايـن   شناسي خود ارائه داده است نيز نشان مـي فرهنگ زبانها كه دكتر فاسي الفهري در و مشتقّات آن
  ).ذيل واژگان مذكور: 2009فاسي الفهري، (ساختار هنوز هم در زبان عربي زايا است 

  .نوشت» دال«و » كاف«ت اگر ت و دولْهمچنين كَوفْ» ت ماكَتَب«مويت به معني  :از حروف) 1-2-7
ها افعـال و   واژه تر اين است كه در زبان عربي مرسوم است كه از واماز همه قابل تأمل :»اعجمي«هاي  از اسم) 1-2-8
فعـل  » مهرَجـان «و » نَيرُوز«ي ها واژه بنگريد كه چگونه از وام) ع(اند، مثالً در عبارت مشهور امام علي هايي ساخته اسم

و در جشـن  » 1نَيرِزونا كُلَّ يـومٍ «تعارف شد فرمود آمده است كه در روز نوروز وقتي به او شيريني : ساخته شده است
   ).246تا  244: 2010رك قدور، (» 2مٍرِجونا كُلَّ يومه«: مهرگان فرمود 

» ديـوان و زِنـديق و منجنيـق   «هاي  واژه كه به ترتيب از وام» دقَ، جنَّقَدقَة و تَزَنْوِين، زنْدونَ و تَد«همچنين واژگان 
اي ديگـر،  توان ديـد؛ و واژه مي» األغاني«فارسي را در » خنياگر«برگرفته از » خَنكَر«فعل  ).246همان، (اند  ساخته شده

اسـت  » بوسـه «ي فارسي از واژه 3»باس، يبوس، بوسة«كه از قرن اول تا امروز در زبان عربي حضور يافته است، فعل 
  ).نقل از تقريرات كالسي استاد آذرتاش آذرنوش(

مشـتق شـده از   » تَكَهـرَب « و» telephone«ي اروپـايي  مشـتق از واژه » تَلفَـنَ « توان از فعـل  هاي معاصر مي مثالاز 
اشاره كرد كـه خـود از   » يفَبرِك، فَبرَكَة، مفَبرِك و مفَبرَك«و مشتقات ديگر آن همچون » 4رَكفَب«و نيز به فعل » كَهرُباء«

  .ق شده استمشت» fabrique«ي فرانسوي واژهوام
د «ها مشاهده كرد از جمله توان در علوم نوين و تعريب آنهاي فراواني از اين دست را ميمثال بـه معنـي   (» تَأكسـ

ي دخيـل  از واژه(» نَمذَجـة «ي بسـيار جديـد   و واژه» اُكسـيد «ي ي بيگانـه از واژه) تركيب با اكسيژن و اكسيده شـدن 
 .است» modelling5«شناسي كه برابرنهاد در زبان) نموذج

  6تركيب) 2
گيـريم و آن را بـه    سازي، را ميي واژه ي واحد، يعني پايه در يك قاعده سازي اشتقاقي ديديم كه يك واژهدر واژه

                                                            
  .هرروز مارا نوروز كنيد -1
 .هرروز ما را مهرگاني كنيد -2
  يعنقُ هذا بِغَيرِ تَقديرِ/ وقام هذا يبوس ذاك وذا: ببينيد) هـ 239متوفي (» عاصم البرجمي« مثال آن را در اين بيت از -3
  به معني جعل چيزي يا شبه اصل نشان دادن آن -4
  سازي، الگوسازيسازي، مدلنمونه -5

6- Compounding  
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 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      1852

ي جديـد   روش ديگر بـراي سـاخت يـك واژه   . اي جديد بسازيمدهيم تا واژه نحوي، معموالً با افزودن وند، تغيير مي
ي  اهـل زبـان بـا مطالعـه    . )170: 1386اگريـدي،  (ي مركـب اسـت    ي از قبل موجود به صورت يك واژه تركيب دو واژه

ـ  (بينيم  ها را در زير مي اند كه برخي از آن ي تركيب به نتايجي رسيده تعاريف مختلف درباره ان، رك كرد زعفرانلـو كامبوزي
  :)به بعد 385: 1383
هـاي   ها به تنهايي در بافت ي مركب حداقل دو تكواژ مستقل شركت دارند كه هر كدام از آن در ساختمان كلمه) 1

هاي ديگر زبـان نيـز يافـت     در بافت» آب«و » گل«كه اجزاي » گالب«ي مركب  شوند؛ مانند كلمه ديگر زبان يافت مي
  .شوند مي

هـر دو  » گـالب «در : تواند خود، مشتق يا بسيط و يا مركب باشـد؛ مثـال    ي مركب مي ههر كدام از اجزاي كلم) 2
  .مركب است» پاك كن«جزء » مداد پاك كن«مشتق است و در » خندان«جزء » خندان لب«در . جزء بسيط هستند

وري داشته ي دست تواند يك مقوله شود كه مي اي واحد محسوب ميي مركب از نظر نحوي و معنايي كلمه كلمه) 3
پـيچ  «: دهـد؛ مثـال    اي مـي باشد و نيز معناي دو جزئش يكي شده است و يا حتي غير از معناي دو جزء معنـي تـازه  

  .نقش معنايي ندارد» شتر«جزء » شترمرغ«اي در كل تركيب ندارد و يا در نقش معنايي» گوشت«جزء » گوشتي
  .)386-385: 1383رك كرد زعفرانلو كامبوزيان، ( ازي نيستدر اين مجال نيها  ذكر آنبه هاي ديگري كه  و نيز ويژگي

نباشـد،  » 1جهاني مطلق«ي جهاني بودن اين پديده است كه اگر  هاي مختلف نشان دهنده ي تركيب در زبان مطالعه«
و ديگـر  سازي در زبـان فارسـي   اين فرايند واژه. )384: 1383كرد زعفرانلو كامبوزيـان،  (» خواهد بود» 2جهاني نسبي«حتماً 
توان در تمام مقـوالت   هاي مركب را ميبسيار زايا است به طوري كه واژه) ياز جمله انگليس(يي هاي هندو اروپا زبان

. يافـت  –) نگاه كرد، گريـه كـرد  (، و فعل )چشمچپ دست، سيه(، صفت )گالب، تخته سياه(اسم  –واژگاني اصلي 
رد،    گلخانه، دانش: عبارتند از هاي ديگر از واژگان مركب در زبان فارسي برخي مثال آموز، سـنگدل، چلچـراغ، دور بـ

  .انگيز، پدربزرگبين، بلندقد، دلنزديك
نام برد كه از تركيب دو  waterbed ، textbook  ، bookcase توان از هاي واژگان مركب زبان انگليسي مياز نمونه

بـا همـين شـيوه    . كنـد  داللـت مـي   يئمعنا به يك شـ اند كه در  اسم ساخته شده و به توليد يك اسم جديد منجر شده
چـپ  ( left-handedيا ) قيافهخوش منظر، خوش( good-looking: مثالً . هايي بسازيم كه صفت باشندتوانيم واژه مي

  . fast-foodي مركب ساخت  توان واژه همچنين از تركيب يك اسم با صفت نيز مي) دست
واژگان مركب نهايتاً به يك مفهوم داللت دارند كه گاه در زبان ديگر بـا يـك   كنيد تمامي اين  چنان كه مشاهده مي

در زبـان فارسـي و معـادل انگليسـي آن     » پـدربزرگ «ي مركـب   به عنوان مثال واژه. كنند ي بسيط بدان اشاره مي واژه
»grandfather «ي بسيط  به يك مدلول واحد داللت دارند كه اتفاقاً در زبان عربي با يك واژه)دشود شناخته مي) ج.  

شناسـان، از جملـه بروكلمـان،    هايي برخوردار است و هرچند برخـي از زبـان  اين فرايند در زبان عربي نيز از مثال
، واقعيت اين اسـت كـه وجـود واژگـان مركـب      )15: 1977نگ بروكلمان، (كنند وجود تركيب در زبان عربي را انكار مي
انـد از آن جملـه    و تركيب اضافي ساخته شده) آميزش(كه با روشي جز نحت  بسياري در زبان عربي ثابت شده است

» أنَّ«كـه از حـرف كـاف و    » كـأنَّ «انـد ماننـد    ها را مركب از دو جزء دانسته توان حروفي را نام برد كه نحويان آن مي
تشكيل شده » ما«و ) »بس كن«معني (» مه«كه به اعتقاد كوفيان از تركيب اسم فعل » مامه«همچنين . تركيب يافته است

  ).256: 2010قدور، (است 
هـاي   بـه مركـب  » جامع الـدروس العربيـة  «و مصطفي غالييني در » كشاف اصطالحات الفنون«به عالوه تهانوي در 

  : دهند  ها ارائه مي كنند كه در حكم يك كلمه هستند و تقسيماتي براي آن اي اشاره مي اسمي

                                                            
1- absolute universal 

2- relative universal 
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 1853/   ي تطبيقي با انگليسي و فارسي    سازي در زبان عربي قديم و معاصر با مقايسه بررسي فرايندهاي واژه

دةً  «گويد  ي ميغالييني در تعريف مركب مزج ةً واحـ مـلَتا كَلعجتا وكِّبتَينِ رمينـي، بـي  ( 1»كلُّ كَلمثـال آن   )15: تـا غالي
بينيد اين واژگان حتي در نوشتن گاه طوري به هم متصـل   است و چنان كه مي» معديكرب«و » بخت نصر«، » بعلبك«

  .شوند يده ميي واحد د رسند و يك واژه شوند كه ديگر دو كلمه به نظر نمي مي
انـد ماننـد    شود كه از كنار هم قرار گرفتن دو واژه تركيب يافته هاي مركب ديگري نيز در زبان عربي يافت مي اسم

هـاي   ي مركـب  غالييني اين دسته را در زمره. و غيره» شَذَر مذَر«و » صباح مساء«و » بينَ بينَ«و » بيت بيت«: قيدهاي 
قـرار  » مركب تضمني«ي  و در دسته» هاي غير تقييدي مركب«ها را در زير گروه  لي تهانوي آنكند و مزجي معرفي مي

  )1/424: 1996تهانوي، (. دهد مي
و » عشـر  ةتسـع «تـا  » احـد عشـر  «برند اعداد مركـب از   ي قابل توجه ديگري كه هر دو شخص از آن نام مي دسته

اين دسته از واژگان همگي از دو جزء تشكيل . است» اسع عشرالت«تا » الحادي عشر«ها يعني  همچنين شكل ترتيبي آن
كه در نحو عربي از ملحقات » اثناعشر«شوند و هر دو جزء از لحاظ اعرابي مبني بر فتح هستند جز در عدد مركب  مي

ل ي جـزء او  ي نون حذف شده پذيرد و جزء دوم آن را به منزله به مثني دانسته شده و بخش اول آن اعراب فرعي مي
  )16: تانگ غالييني، بي(اند  گرفته) اثنان(

اسـيد  (» مـاء نـار  «، »ردو مـاء «و » رأسـمال «هاي جديدتري نيز هستيم از قبيل ما امروزه در زبان معاصر شاهد مثال
  .شود به زايايي اين فرايند در زبان عربي معترف باشيميكه باعث م... و )نيتريك غليظ شده

  2آميزش) 3
عنصر واژگاني از پيش موجـود بـا   ) يا چند(سازي نوعي تركيب است كه در آن بخش هايي از دو هاين فرايند واژ

ي آميخته از اتصال بخش اول يـك   معموالً واژه. )174: 1386نك اگريدي، (. سازند ي جديدي مي هم آميخته شده و واژه
  .)76: 1388يول، (شود  ي ديگر ساخته مي واژه بخش انتهايي واژه

د كـه  را نـام بـر   brunchي تـوان واژه اين فرايند در زبان انگليسي بسيار فراوان اسـت، بـراي نمونـه مـي     هايمثال
همچنـين   .ساخته شـده اسـت   lunchو  breakfastي اي غذايي ميان ناهار و صبحانه است و از آميزش دو واژه وعده
  .در فارسي و عربي نيز مستعمل است)آسياي اروپا و آميزشي از قاره(» اوراسيا«كه به صورت  ، Eurasiaي واژه

ي تـوان از واژه هاي آن كه قدمتي ديرينه دارد ميهاي اين فرايند بسيار كمياب است اما از مثالدر زبان فارسي مثال
  .اندساخته شده و معناي جديدي را ساخته» انگبين«و » سركه«نام برد كه از آميزش » سكنجبين«يا » سركنگبين«

و » فارسـي «ي اسـت كـه از آميخـتن دو كلمـه    » فـانگليش «يـا  » فانگليسـي «ه نسبتاً جديد است لفـظ  مثال ديگر ك
نويسند ي آن زبان فارسي را با حروف انگليسي ميشود كه به واسطهساخته شده است و به خطي گفته مي» انگليسي«

  .هاي تلفن همراه كاربرد داردو امروزه به ويژه در پيامك
است ) دولتي+ آميخته از خصوصي(» خصولتي«وزها، در زبان مطبوعات جايي براي خود يافته مثال سوم كه اين ر

» فردا نيـوز «براي مثال در يكي از تيترهاي . شود كه نيمه دولتي و نيمه خصوصي هستندهايي اطالق ميكه به شركت
مـا  : نوبخـت  «ده اسـت  آور معـاون برنامـه ريـزي و نظـارت راهبـردي رئـيس جمهـور       به نقـل از   1392آبان  8در 

  .)آبان 8وبگاه فردا نيوز، مورخ (» را قبول نداريم "سازي خصولتي"
شـناخته شـده اسـت و از    » باراالشتقاق الكُ«يا » نحت«سازي در سنت مطالعات صرفي عربي به نام  اين فرايند واژه

هايي از تمام مقوالت اصـلي تـاكنون از آن سـاخته شـده     ي جاهلي گرفته تا امروز بسيار زايا بوده است و نمونه دوره
  : بينيم  انواع آن را در زير مي. )1429براي تفصيل رك وغليسي، ( است

هاي كهن اين ساختار اين موارد از مثال. شود ميكه در آن يك اسم از آميزش دو يا چند اسم ساخته  :ينحت اسم) 3-1

                                                            
  .انداي كه با هم تركيب يافته و به يك واژه مبدل شدههر دو واژه -1

2- blending 
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كه به معني تگرگ است آميختـه  » حبقُر«از جلَد و جمد، » جلمود«: اندها و كتب لغت به تكرار گفتهنامهاست كه واژه
» قَلَع و قَلَف قَفَع و«هاي  كه به معني گل خشك شده بر زمين بوده و از آميختن واژه» قَلفَع«است، و » قُر«و » حب«از 

  .ساخته شده است
از حيـز و  (و حيـزَمن  ) از زمان و مكان(زمكان : توان از اين واژگان نام برد مي اين ساخت امروزينهاي  از مثالاما 
   .)260و 257: 2010قدور، () از قَبل و تاريخ(» تارِيخقَب«و ) بةت و تُرْاز تَح(» تربةتَح«و همچنين واژگان ) زمن

ي كه مرخم واژه» بد«را به صورت » Allo«شايد بر اساس همين قاعده است كه به عبدالقادر فاسي الفهري پيشوند 
ــوتة اســت ترجمــه مــي» بديلــة« صدــد و اصــطالحات ب ــه از(  )Allophone(كن ــة:  آميخت ــرفة )صــوتية بديل صدب ،
)Allomorph( )صرفية بديلة: آميخته از(  ةنغْمدو ب)Allotone (سازد را مي) ،2009و فاسي الفهري،  166: 1429وغليسي(.  
هـا يـا معنـايي شـديدتر از      كند كه معناي آن شود و بر صفتي داللت مي از دو يا سه كلمه آميخته مي :ينحت وصف) 3-2
م سـفت دارد و از      به حيواني گفته مـي » دمصلْ«: مثالً . ها را يك جا در خود دارد آن لد «شـود كـه سـ دم «و » صـ صـ «

) احمـق (» هجع«و ) شتابان(» هرع«شود و از آميختن دو صفت  به چاالك احمق گفته مي» هجرع«. منحوت شده است
  .ساخته شده است

، »عبدشَـمس «منسوب بـه  » شَميعب«: مانند . شود م ساخته ميلَكه در آن صفت منسوب به دو اسم ع :ينحت نسب) 3-3
»بريعبدالدار«منسوب به » درْ«و » عمـثالً  . انـد  از ايـن راه افعـالي نيـز سـاخته    . است» امرؤ القَيس«منسوب به » قسيم
»بتَعيا » َشم»بتَعروند كه كسي از طريق سوگند يا مجاورت به يكي از قبيلـه هـاي    كه به ترتيب هنگام به كار مي» قَس
  .شده است) وابسته(پناهنده » عبدالقيس«يا » عبدشمس«

رّ و مـاء  (مائي برْواژگاني چون : هاي معاصرلمثا وي، كيميكهرُبـي،      )از بـ يـليـدي، كيميحيجطحي، ب يسـزئـي، بيجب ،
و اصـطالحات زبانشـناختي   » عضالت بيضلعية«همچنين در عبارت . )150: 1300عبدالرحمان، (نُوويحراري، كهروطيسي 

  ... .ي، بيلُغَوية وبيأسناني، بيجملية، بيحرَك: نوظهوري چون
األمـم  (بـه معنـاي تـابع سـازمان ملـل      -» اُممـي «ي ها و مطبوعات عربي، به وفـور واژه همچنين امروزه، در رسانه

ي زير كـه از يكـي از   رود كه ظاهراً با ساختار فوق توليد شده است؛ مثالً در جملهبه كار مي -المللييا بين) المتّحدة
  :شودمي مطبوعات امروز عربي نقل

 17 شـنبه سـه  مـورخ  االتحـاد،  يي الكترونيكي روزنامهنسخه( 1»األوسط في الشَّرقِ التّمدنِ ظاهرَةِ اتّساع أُممي يتَوقّع تَقريرٌ«
  )2013 سپتامبر

بايـد   .اسـت  )گفـت (» قال«فعل  باي عبارات يك جمله  شود كه آميخته فعلي ساخته مي ،در اين نوع :ينحت فعل) 3-4
ي شـود، اغلـب بـه حـوزه    هاي اين نوع از نحت يا تركيب مرخم، كه در قواميس قديم عربي يافت ميگفت كه نمونه

زَ دم«و » گفت بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم   «يعني » ملَبس«: شوند، ماننددين يا جمالت دعائي مربوط مي وقتـي كـه   » عـ
و  258: 2010قـدور،  (... و ) گفت ماشـاءاهللا (» أَلَمشْ«، »حلَسب«ي  آميختههمچنين واژگان » أدام اهللاُ عزّك«شخص بگويد 

به عالوه، بايد گفت هرچند ما در زبان امروزين عرب مثال نويني از اين دسـت نيـافتيم،   . )303و  302: 1999عبـدالتواب،  
شوران زبان نسـبت بـه افعـال مـرخم     اين به معناي نازايي اين فرايند نيست، بلكه شايد به عدم نياز يا عدم تمايل گوي

  .باشد
و  3آيـد، فراينـد آميـزش كـه در بخـش      هاي ارائه شده از زبـان عربـي معاصـر بـه دسـت مـي      چنان كه در نمونه

ي پژوهشـگران و محققـين بـه منظـور      به ويـژه مـورد اسـتفاده   نيز زايا است و امروزه هاي آن بررسي شد،  زيربخش
تعريـب  ابزارهـاي  هاي اروپايي به عربي بوده و به عنـوان يكـي از    لمي از زباني اصطالحات ع سازي و ترجمه معادل

  .بوده است ي واژگان،، در حوزهعلوم نوين و عموماً زايايي زبان

                                                            
 .»ي شهرنشيني در خاورميانه را انتظار داردگزارشي از سازمان ملل گسترش پديده -1
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 1855/   ي تطبيقي با انگليسي و فارسي    سازي در زبان عربي قديم و معاصر با مقايسه بررسي فرايندهاي واژه

  1سرواژه) 4
اي از كلمات واژگان جديدي هستند كه از اصوات يا حروف آغازين زنجيره) هاي اختصارييا صورت(ها سرواژه
و نـوعي از آن  ) آميـزش (برخي از پژوهشگران معاصر عرب اين فرايند را نيز تحـت عنـوان نحـت    . شوندساخته مي
. رود ها يا اصطالحات علمـي بـه كـار مـي    اين فرايند اغلب در نام سازمان. )164تا  159: 1429نگ وغليسي، (اند برشمرده

بـراي   3AIDS، و National Aeronautics and Space Administrationبراي 2NASAتوان از واژگان براي نمونه مي
acquired immune deficiency syndrome  175: 1386اگريدي، (در زبان انگليسي نام برد.(  

ي متشكل از حروف آغازين، از الگوهاي تلفـظ آن زبـان پيـروي كـرده و بـه      گونه نيست كه واژه يناالبته هميشه 
: شـود، ماننـد  ائت سرواژه، هر حرف به صورت جداگانه تلفـظ مـي  صورت يك واژه تلفظ شود، از اين رو گاه در قر

4NFL  برايNational Football League .  
اي از ايـن  يك، تا پيش از برخورد با زبـان انگليسـي، نمونـه   هاي فارسي و عربي هيچآنچه بر ما مسلّم است، زبان

ها، اين فراينـد  ي مطبوعات و رسانهويژه در حوزه ي اخير، و به، لكن در چند دهه5سازي ارائه نداده استفرايند واژه
  .در اين دو زبان نيز زايا گشته و به ساخته شدن واژگاني نيز انجاميده است

، )از نيروي ارتش جمهوري اسـالمي ايـران  (، ناجا )از سازمان اطالعات و امنيت كشور(ساواك : هاي فارسينمونه
، گاج )شركت مهندسي سازه انديشه نسيم البرز(،  شركت سانا )ايران از نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي(نزاجا 

بزرگترين مخرج (م م، ب)قابل شمارش جمع(ج شو ق) غير قابل شمارش(ق ق، همچنين غ)گروه آموزشي جوكار(
  ...و) ترين مخرج مشترككوچك(م م، ك)مشترك

 إفريقيـا  تـونس  وكالـة ( ، وات)اإلمـارات  أنبـاء  وكالـة ( وام: توان از اين موارد نام بردهاي عربي نيز ميبراي نمونه
 األنبـاء  وكالـة ( ، وفـا )العراقيـة  األنباء وكالة( ، واع)السعودية األنباء وكالة( ، واس)الجزائرية األنباء وكالة( ، واج)لألنباء

/ Ltdبه جـاي  (م همچنين ذم). المصرية األوسط الشرق أنباء وكالة( ، اشأ)في ليبيا الليبية األنباء وكالة( ، وال)الفلسطينية
باشـد كـه از   » حمـاس «ي ايـن فراينـد نـام    ترين نمونـه و شايد رايج )150: 1375عبـدالرحمان،  () ذات مسؤولية محدودة

  ).155: 1429وغليسي، (ساخته شده است » اإلسالمية المقاومة حركة«هاي سرواژه
تـوان يافـت كـه از حـروف آغـازين معـادل       ها را نيز مـي سرواژههايي از البته در هردو زبان فارسي و عربي نمونه

، و به همـين  )Kuwait News Agency7( ، كونا)Syrian Arab News Agency6( سانا: ، ماننداند شدهانگليسي ساخته 
 ، ومـا )لألنبـاء العربـي   المغـرب  وكالة( ماب ،)في لبنان لإلعالم الوطنية الوكالة( ، ننا)القطرية األنباء وكالة( قنا: صورت

  ... و) البحرينية أنباء وكالة(بنا  ،)العمانية األنباء وكالة( ، اونا)لألنباء السودان وكالة( ، سونا)لألنباء الموريتانية الوكالة(
  ...ايرنا، ايسنا، ايبنا، و: ها ياد كردهاي رايج در نام خبرگزاريتوان از سرواژههاي فارسي نيز ميبراي نمونه 

  8يرگيوام) 5
گيـري  گيري يا وامي واژگاني هر زبان فرايندي است كه آن را قرض سازي ذخيرههاي غنيترين راه يكي از متداول

                                                            
1- acronym 

  سازمان ملي هوا و فضانوردي -2
  نشانگان اكتسابي نارسايي ايمني -3
  ليگ ملي فوتبال -4
، و نيز حروف »قلي«و » صلي«عالئم سجاوندي مانند  ي قرآن و نيز برخيدر مورد زبان عربي نياز به تحقيق دارد كه آيا حروف مقطعه -5

 ).ها شده استي وغليسي اشاره اي به آندر مقاله(اند يا خير؟ از اين فرايند ساخته شده) معادل هجري قمري(» ق.هـ«اختصاري چون 
  خبرگزاري عربي سوريه: الوكالة العربية السورية لألنباء -6
  ري كويتخبرگزا: وكالة األنباء الكويتية -7

8- borrowing 
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بـه آن زبـان    ]هاي ديگـر  از زبان[گيري، واژگاني را شود، زيرا از راه وامناميده مي» اقتراض«ناميم و در عربي  واژه مي
اي زباني است كـه عمومـاً   گيري پديدهفرايند وام. اند زبان در اختيار نداشتهوران آن  كند كه تا آن زمان گويش وارد مي

  ).74: 1388و يول،  261: 2010قدور، (از يكديگر است / هاي بشري بر ها و زبان مبتني بر تأثير و تأثر فرهنگ
هاي بيگانـه بـه    را از زبانزبان عربي از دوران پيش از اسالم و بعد از آن با اين پديده آشنا بوده و همواره واژگاني 

عاريت گرفته است و تا امروز همچنان بر حسب نياز و ضرورت و جهت همگام شدن با پيشرفت زندگي و فرهنـگ  
  )261: 2010قدور، (. گيرد هاي ديگر به خود مي و علوم واژگاني را از زبان

: توان ازشوند، ميدسته بندي مي» معرَّب«ا و ي» دخيل«هايي چون واژگان در زبان عربي، كه گاه با نامبراي مثال وام
و  democracyي ابريشـم، نيشـابور،   ابريسم، نيسابور، الديموقراطية و التلفزيون نام برد كه به ترتيب تغيير شكل يافته

television  كه بدون تغيير لفظي در زبان عرب مـورد اسـتفاده   » زمهرير«و » روزنامة«هستند و همچنين واژگاني چون
   ).ذيل واژگان مذكور: 2004نك ضنّاوي، (اند قرار گرفته

گيرنـده  در اين فراينـد، در زبـان قـرض   . نامنديم 2يبردار يا گرته 1يي قرضگيري را ترجمهيك نوع ويژه از قرض
-است كه گرتـه » سيب زميني«مثال آن در فارسي . )74: 1388يول، (از عناصر يك واژه وجود دارد ي ي بال فصلترجمه

ي اصطالحات و شود، به ويژه در ترجمهاين فرايند در زبان عربي به وفور يافت مي. برداري از معادل فرانسوي است
 است و نيز نـام  "football"برداري شده از كه عيناً گرته» كرة القدم«هاي ورزشي مثال آن در نام رشته. تركيبات علمي
  .هستند "linguistics"برداري از اصطالح تهكه گر» اللغويات«و » اللسانيات« علوم از قبيل

  3تغيير مقوله) 6
اي تازه بدون هيچ تغيير به معني ايجاد واژه» تبديل«. شودنيز شناخته مي» اشتقاق صفر«يا » تبديل«به نام  اين فرايند

مام حسان از ايـن  دكتر ت. )162: 1386اگريدي، (ي نحوي ديگر است لفظي و تنها با تخصيص آن از يك مقوله به مقوله
تناسي صـفت يـا فعـل و    : نمايد از قبيلهايي از زبان عربي براي آن ذكر ميكند و مثالياد مي» تناسي«فرايند با عنوان 
همچنين تناسي مصدر بودن مصـدر و انتقـال   . »لبكُر و تَغْيشْ«و  » طاهر، شريف«: ها به اسم علَم؛ مانندتخصيص آن
ي قيـدي  ي حرفـي بـه مقولـه   هستند كـه گـاه از مقولـه   » مذ ومنذُ«مثال ديگر . »ضرباً زيداً«: دي فعل، ماننآن به مقوله

» ناهاشاب قَرْ«و » تَأَبطَ شَرّاً«ي دستوري در توان به تغيير مقولههمچنين مي. )98: 1994حسان، (شوند تبديل مي) ظرفي(
هستند و با تغيير مقوله به عنوان اسم خاص بـه  ) فعلي يا يك گروه(ي كامل اشاره كرد كه به لحاظ نحوي يك جمله

  .اندكار رفته
  . شودي قيد تبديل ميي صفت به مقولهگاهي از مقوله) »خوب«مثالً (در زبان فارسي گاه يك صفت 

  )صفت. (خواندهايش را ميدرس خوبآموزِ دانش: براي نمونه
  )قيد. (خواندمي خوبهايش را علي درس

  :هاي زيردر مثال» قريب«و » كثير«ي بنگريد به دو واژه. افتددر زبان عربي نيز ميهمين اتفاق 
  )قيد( كثيراًكُرُوا اهللاَ اُذْ)                            صفت( كَثيراًراً كُرُوا اهللاَ ذكْاُذْ

يتبطا  نادنّي اًقَريب اًلصفت. (م                         ( ي أبيأتيباًقَرِيس) .قيد(  
  4آوانام) 7

هـا داللـت دارنـد     اند كه بر آن هايي ساخته شدههايي هستند كه به تقليد از صداي همان پديدهها واژه در تمام زبان
هـايي از  نمونـه » مواء«و » طقطقة«و » خرير«نامند و مي» المحاكاة الصوتية«در عربي اين فرايند را . )176: 1386اگريدي، (

  . وجود دارد» ...شُرشُر، جيرجير، چكاچك و «آواهايي چون گونه كه در فارسي نيز نامهستند همانآواها اين نام

                                                            
1- loan translation 

2- calque 

3- conversion 

4- onomatopoeia 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 1857/   ي تطبيقي با انگليسي و فارسي    سازي در زبان عربي قديم و معاصر با مقايسه بررسي فرايندهاي واژه

  1فرايندهاي چندگانه) 8
: بـراي   مثـال   . ي خاص مشاهده نمود توان عملكرد بيش از يكي از فرايندهاي باال را در ساختن يك واژه گاه مي

. ساخته شـده اسـت  ) وند افزايي(سازي و اشتقاق و فرايند آميختهديديم از د )3-3(كه در بند » عبشمي«صفت نسبي 
گيـري بـه    مشاهده كرديم، ابتدا از طريق فرايند وام )8-2-1( ها، كه در و نظاير آن» تَدوين«و » فَبرَك«ي  همچنين واژه

  .اند اند سپس به روش اشتقاق وزني از آن وامواژه ساخته شده زبان عربي وارد شده
ثَ عشَـر  «شوند؛ به عنـوان نمونـه در   ساخته مي» تركيب+اشتقاق«ي ترتيبي نيز از فرايند چندگانهاعداد مركب  ثالـ «

ساخته شده، آنگاه از طريق مركب سـازي  ) ثالث(از اسم عدد ) بر وزن فاعل(جزء اول با اشتقاق وزني صفت فاعلي 
ي صـفت مربـوط   خته كه معنايي تازه دارد و به مقولهرا سا» ثالث عشَر«ي مركب تركيب شده و واژه» عشَرَ«ي با واژه
  .است

ها تنها به يك يا دو روش  چنان كه ديديم فرايندهاي موجود جهت توليد واژگان تازه بسيار و متنوع هستند و زبان
  .كنند و مالحظه كرديم كه زبان عربي از اين قاعده مستثني نيست سازي اكتفا نمي واژه

  :يگيرنتيجه
بنـدي امـروزين و مبتنـي بـر دسـتاوردهاي      و بـا يـك دسـته    هايي كه از زبان عربـي ارائـه شـد،   با نمونهدر پايان، 

 از فراينـدهاي متنـوع  مطالعه شـد،  ) 2-1(در كنار اشتقاق وزني، كه در بخش كه زبان عربي شناسي نوين، ديديم  زبان
 ي گويشوران اين زبان بوده است واستفادهاز قديم مورد بعضاً مند است كه جهت ساخت واژگان جديد بهرهديگري 

گفته شـد، در اثـر    4و بخش ) 5تا  3 -1-1(هاي نيز چنان كه در بخش. رواج دارندتا امروز نيز  هاقريب به اتفاق آن
  .سازي به اين زبان راه يافته استبرخورد با زبان انگليسي، برخي فرايندهاي جديد واژه

برخي فرايندها در دستور قديم در حاشيه و به طور ضمني  رين موجود در اين زبان،هاي ديفرايند از ميانبه عالوه 
 ها در اين نوشـتار آورده شـد،  هاي فراوان موجود در زبان معاصر، كه معدودي از آنمثال كه يدرحال ،بيان شده بودند

 به تفصيل نشان داديم كـه،  2در بخش  افزون بر اين،. در اين زبان بسيار زايا هستندنشان از اين دارد كه اين فرايندها 
گونـه كـه واژگـان    تركيب بيگانه نيست و همـان فرايند زبان عربي با  ،برخالف نظر بروكلمان و برخي از لغويان ديگر

ي يـا مقولـه  /اند، امروزه نيز قابليت استفاده از اين فرايند براي توليـد واژگـاني بـا معنـا و    مركب در قديم ساخته شده
 .دارا استد را واژگاني جدي
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1- Multiple processes 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      1858

 .دار الفكر: ، دمشقمدخل إلي فقه اللغة العربية). م2010(قدور، أحمد محمد 
مقالـه   44، زبـان دسـتور   مقاله بررسي اسم و صفت مركب درزبان فارسـي معاصـر  ). 1383(بوزيان، عاليه كرد زعفرانلو كام

 .لوح زرين: تهران. ي دستور جديد، به كوشش غالمرضا عمرانيدرباره
اللغـة العربيـة    ، مجلـة مقاله األشكال الجديدة للنحت ودورها في التنميـة اللغويـة المعاصـرة   ). هـ1429(يوسف .وغليسي، د

 . 170تا  145 ، صص 74العدد  ،األردني
 .علي بهرامي، تهران، رهنما: ، مترجمبررسي زبان). 1388(يول، جورج 

 )http://www.alittihad.ae(. 2013 سپتامبر 17 شنبهسه مورخ ،التحادا ي الكترونيكي روزنامهنسخه
  )/http://www.fardanews.com/fa/news/298170(. 1392آبان  8 مورخ ،ي الكترونيكي فردا نيوزنسخه

Katamba,francis & John Stonham (2006). Morphology, London, Palgrave Macmillan, printed by china. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

