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تفسیر طبريۀسازي در ترجمواژه

*خالههشی کیتمحرم رضای

**شفقتیبهمن 

چکیده:
هاي رسمی قرآن به زبان فارسی اسـت. اسـتواري نثـر کتـاب     تفسیر طبري از نخستین ترجمهۀترجم

ۀترجمـ ةتوانسـت از عهـد  بود کـه مـی  منددري در قرن چهارم به قدري توانزباندهد که نشان می
بیگانـه بـود، برآیـد. بنـابراین یکـی از      هـایش  نتسـ رح حکایات و روایـاتی کـه بـا   کالم معجز و ش

که مترجمان در برابـر متناظرهـاي عربـی آن    بود و ترکیباتی هاهاي مهم این اثر ساخت واژهویژگی
بـه  اند و در موارد زیادي پیش از آن در زبان فارسـی سـابقه نداشـته اسـت. در ایـن مقالـه       قرار داده

. فرآینـدهاي  پـردازیم ) مـی قـرآن تفسیر طبري (بخش ترجمـۀ آیـات  ۀترجمسازيِواژهفرآیندهاي
سـازي،  گیـري، ادغـام، سـرواژه   اند از: اشـتقاق، ترکیـب، قـرض   سازي انواعی دارند که عبارتواژه

رسـد عـالوه بـر    سازي به نظر مـی از بین انواع الگوهاي واژهسازي، تکرار. سازي، تبدیل، پسکوتاه
غالباً از امکان اشـتقاق و ترکیـب در   شمار قابل توجهی در این اثر دارند،سادة جدید، که هاي واژه

ضمن آوردن شواهد و در این مقالهاست. وضع معادلها در برابر لغات و ترکیبات عربی استفاده شده
ت. سازي در آن خواهیم پرداخها و امکانات مختلف واژههایی از این کتاب، به بررسی شیوهنمونه

، اشتقاق، ترکیبسازي، ترجمه، تفسیر طبريواژهها:کلیدواژه

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن*
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن**
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مقدمه
زبان فارسی اولین و قدیمی ترین زبانی است که قرآن به آن ترجمه شده است. بعـد از فـتح   

اي از قـرآن بـه زبـان فارسـی صـورت      ران به دست اعراب و ورود اسالم به ایـران، ترجمـه  ای
یکـی اینکـه آیـا زبـان     ی از بابت ترجمـه قـرآن وجـود داشـت :    نگرفته بود. چرا که دو نگران

فارسی به آن درجه از کمال رسیده است که مفاهیم قرآن را باز گـو کنـد و شـعاع پرفـروغ     
اي از فقیهـان  فارسی درست بنمایاند. دوم اینکه ممکن است پـاره الفاظ قدسی را در واژگان 

را صـادر  ظاهرگرا بابرگردان قرآن به دیگر زبان به سـتیز برخیرنـد و فتـواي تحـریم ترجمـه     
کنند.

اي از فقهــا را ) عــده366-ق-هـــ350در ایــن میــان منصــوربن نــوع ســامانی (حکومــت  
ا گرفت. فتواي علما بر پاسخ امیر سامانی چنین بود: فراخواند و از آنان فتواي ترجمه قرآن ر

گفتند روا باشد خواندن و نبشتن تفیسر قرآن بپارسی برآن کـس را کـه او تـازي ندانـد، از     «
ترجمــه تفســیر » (قــول خــداي عزوجــلّ کــه گفــت: مــا ارســلنا مــن رســولٍ االّ بلســان قومــه 

لمـا را بازگذاشـت و بـراي    حاصل آنکه چنین فتوایی دسـت ع ). ق،عهد سامانیان345طبري،
نخستین بار ترجمه تفسیر گونـه قـرآن کـریم بـه همـت عـده اي از فضـالي خراسـان انجـام          

محمـدبن جریـر   «معـروف بـه تفسـیر کبیـر از     » جامع البیان فی تفسیر القرآن«گرفت و تفسیر 
کـه  م یفقیه، مفسر و مورخ ایرانی به زبان فارسی برگردانده شـد. از ایـن گفتـه نگـذر    » طبري

ترجمه تفسیر طبري، ترجمه ساده کتاب تفسیر محمد بن جریـر طبـري نیسـت، بلکـه تـألیفی      
.است براساس آن

ترجمه تفسیر طبري از آنجا که یکی از آثـار اولیـه زبـان فارسـی اسـت و از طرفـی، ترجمـه        
ار سـازي از آثـ  قرآن به زبان فارسی است، طبعاً از نظر زبانی و سـیر تکـوین آن، بـاالخص واژه   

وم ثور و منظـ آثار هم دوره ترجمه تفسیر طبري، مخصوصاً کتب منهم عصر خود متمایز است.
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تفسـیر طبـري،   انـد. امـا ترجمـه    سازي توجه داشـته غیرمترجم از جمله متون علمی کمتر به واژه
رسـد برخـی از   ها و ترکیبات فراوانی دارد که به نظر مـی بخاطر نوع کار که ترجمه است، واژه

هـاي نـو و تـازه    رسـد واژه راي اولین بار در این کتاب به کار رفته باشند و نیز به نظـر مـی  آنها ب
خـی دیگـر از سـاز و کارهـاي     بنـدي شـده اسـت و بر   تقاق دسـته شاغلب در دو نوع ترکیب و ا

احتمال قوي در آن ایـام مرسـوم نبـوده اسـت. و از     مربوط به دوران اخیر است و به سازيواژه
اثـر  سازي در مجموعه ایـن  ص و واحدي ندارد، کیفیت واژهکتاب، مترجم خاآنجایی که این 

ت و هماهنگ نیست.دسکی

هاي رسمی قرآن اسـت و از نظـر سـاختار    از آنجا که ترجمه تفسیر طبري از نخستین ترجمه
بایست دسـت بـه   و واژگان اثري همسنگ شاهنامه است که براي ترجمه قرآن و تفسیر آن، می

دهد.از آن رایج نبوده است، ضرورت این بررسی را نشان میهایی بزند که پیش ژهساخت وا
وي آن و ابـواب  غـ و فوایـد معنـوي ول  و چگونگی ایـن ترجمـه و تفسـیر مقـدس    در عظمت 

هـاي فراوانـی بـوده کـه ایـن      قـدر حـاوي واژه  آن سخن بسیار است و این کتـاب گـران  دیگر 
ست که براي اولین بار در این کتاب بکـار رفتـه و قبـل از آن    واژگان متضمن لغاتی بدیع و نو ا

بکار نرفته است.و یا در همان عصر در کتاب دیگري 
خوشبختانه درسال هاي اخیرتوجه تازه اي به تفسیر طبري معطوف گردیده وسه ترجمه جدیـد  

ن به فارسی ،فرانسه وانگلیسی از آن به عمـل آمـده اسـت وترجمـه انگلیسـی آن بـه همـت جـا        
،اسالم شناس معاصر مسلمان انگلیسی آغاز شـده ونخسـتین مجلـد آن ازسـوي انتشـارات      کوپر

اي ه )مقالـ 1380انتشار یافته است و خرمشاهی (1987،درسالصفحه492دانشگاه آکسفورد،در
.به زبان انگلیسی ازترجمه تفسیرطبري فراهم نموده است 
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سازي در زبان فارسیفرآیندهاي واژه
ــواژه ــدهاي واژه ه ــرد فرآین ــذر عملک ــی ا از رهگ ــاخته م ــاي س ــوند. ه ــد  «ش ــود از فرآین مقص
هـاي زبـان   سازي، سازوکاري فعـال اسـت کـه بـه صـورت تکـرار شـونده بـر تعـداد واژه         واژه
وع فعالیـت  کننـد و تنـ  هاي زبان را تولید مـی هاي مختلفی واژهافزاید. این فرآیندها به روشمی

ي کسـان دیگـري هـم نظـرات     سـاز دربارة فراینـد واژه ).84: 1386، (افراشی» آنها بسیار است
وله هاي متفاوت اظهار داشته اند :ازحیث جنبه هاي گوناگون ومقوعقاید خود را

زبان فارسی یکی اززبـان هـاي هنـد واروپـایی     )، 299- 281: 1390........(محمدي ،پورخالقی 
دارند وبـاافزودن پسـوندها وپیشـوندها بـه     زبان ها تعدادزیادي ریشه وپسوند وپیشوند است.این

ریشه ها یا با ترکیب ریشه ها باهم ،می توان تعداد بسیار زیادي واژه ساخت .
به طور کلی می توان گفت که سـاخت واژه زبـان فارسـی دومنبـع اصـلی      ،)51: 1366حسابی(:

واژهـاي  عناصـر واژگـانی ،یعنـی تکواژهـاي آزاد،تک    - براي واژه سـازي در اختیـار دارد :الـف   
فرآیندهاي واژه سازي یعنی اشتقاق وترکیب و.......- بوابسته و واژه هاي پیش ساخته

) ،در بحث اولویت در شیوه هاي واژه گزینی در صورت وجود 130- 129: 1379نعمت زاده (
اگر گنجینـه  معادل براي یک واژه بیگانه صرف وقت وهزینه براي واژه سازي لزومی ندارد اما

ی نتوانـد واژه گـزین را بـراي یـافتن معـادلی مناسـب یـاري کنـد ،تقریبـا چـاره اي           زبان فارسـ 
جزاصطالح سازي باقی نمی ماند ومعموالاز میان راه هاي اصـطالح سـازي ،واژه سـازي از راه    

ترکیب که واژه اي کوتاه تر وتصریف پذیر تررافراهم می کند بـر  –اشتقاق ،ترکیب یا اشتقاق 
دیگر راه ها مقدم است

گاهی واژه سازي با نوواژه سازي هم معنا تلقی مـی شـود وگـاهی فقـط     ) ،1393قنات آبادي(
طباطبـایی  درمفهوم یکی ازروش هاي نوواژه سـازي یعنـی ترکیـب واشـتقاق بکـار مـی رود .      

واژه سازي  راترکیب تکواژها وساختن کلمات  جدید می داند)29: 1380(
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دي با استفاده ازعناصـر زنـده وپویـاي زبـان معرفـی      واژه سازي رافرآین)1388:56یوسف نژاد(
اشتقاق حاصل می شود .- می کند که از راه ترکیب ،اشتقاق یا ترکیب

) واژه سازي رافقط به ترکیب واشـتقاق محـدود نمـی کنـد وروش     13: 1379سمیعی گیالنی (
می آورد  گیري وبر ساختن را نیزازجمله راه هاي واژه سازي به شمار مانند وامهاي دیگري
) از واژه سازي به عنوان نوعی نو آوري زبانی نام بـرده اسـت کـه امـروز بـه      1356حق شناس (

ــان شناســان ودانشــمندان    ــر شــاعران ،زب ــه واژه هــاي علمــی وغیــر ادبــی عــال وه ب خاطرنیــاز ب
وصنعتگران را نیزبه خود مشغول داشته است .

ه دو دسـته  ر کـدام از ایـن فرآینـدها بـ    سـازي را براسـاس فعالیـت بیشـتر هـ     فرآیندهاي واژه
اند.تقسیم کردهسازيهفرآیندهاي فرعی واژويسازفرآیندهاي اصلی واژه
شوند:سازي در زبان فارسی به سه دسته تقسیم میفرآیندهاي اصلی واژه

ترکیب- فرآیند اشتقاق- 3فرآیند ترکیب - 2فرآیند اشتقاق - 1
جنگلبـان و  ،داراي کارمنـد، خانـه  هـ یند اشتقاق واژهآي فرهرکدام براصرف نظر از تعریف

- هایی همانند در یـادل، دلخـون، دالرام و نیـز بـراي فرآینـد اشـتقاق      مثالبراي فرآیند ترکیب 
در کنار فرآیندهاي اصـلی  یان کرد.بتوان نشانی، خوش اخالقی را میهاي آتشنمونهترکیب 

انـد از:  سازي نیـز وجـود دارد کـه عبـارت    عی واژهسازي در زبان فارسی فرآیندهاي فرواژه
شاهد مثال بـراین  . سازي، تکرارسازي، تبدیل، پسسازي، کوتاهواژه، سردغامگیري، اقرض

هاي فراوانی است که براي اولین بار در ایـن کتـاب توسـط مترجمـان بکـار رفتـه       مدعا واژه
یـر ازمنـابع متعـددي ازجملـه     براي ترجمه ومعادل سازي به زبان امروزي در جـدول ز .است

)،لغـت نامـه   1342)،فرهنگ عمید(1377)،لغت نامه دهخدا(1375الهی قمشه اي(قران کریم 
) استفاده شده است1350معین(
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یکشمارة جدول 
ة واژ

قرآنی
تفسیر ۀترجم

طبري
معادل 

آنامروزي
صفحهجلد

گمانانبییوقنون
ایمان 

آوردگان
20اول

کنانافسوسمستهزؤن
مسخره 
کنندگان

21اول

21اولتباهی و فسادراهیبیطفیان

رامگاهآفراشاً
فرش و 
گستردنی

22اول

ترسکارخاشع
متواضع و 

فروتن
63اول

78اولرامنرم گشتهذَلول

اندریابیدنمیافالتعقلون
آیا 

اندیشیدنمی
اول

85

روح 
القدس

جبرئیلبادپاك
اول

86

94اولرورزندهکفکارتباهکافر
100اولوسعت دهندهکارفراخعواس

101اولکنندهشفاعتخواهشگرشافع
94اولشریکهنباز گیرندهمشرك
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102اولمصلیازگاهنممصلی
109اولمتصورگمانمندممتر

117اولسختیدشخواريسرالع
اولی 
االلباب

خردمندانخداوند خردها
اول

128

130اولگمراهانگانگم بودالضالین
سریع 

الحساب
محاسب سریعزودشمار

اول
130

گذریانراهیلبسابن ال
در راه 
ماندگان

اول
134

142اولبخشندهدستفراخسعموال
163اولعرشسمانه آعرش
200اولمشاهدهچشمدیدارینرأي الع

199اولانتقام گیرندهکشکینهذواالنتقام
212اولبرومندآشناسرويوجیهاً

228اولمتصورمندگمانترمالم
231اولبامیل ورغبتکامخوشطوعا
232اولناخواستهدشکامکرها

261اولسخت دلسطبردلغلیظ القلب
262اول گمراهیراهیبیضالل
171اولسختیدشواريالعسر
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310دومیاري گریارمندنصیر
325دومگناهکارمندهبزماثی

407دومگناهگارراهاهبتفاسق
419دومبامیل پذیرندهیناندخرمالصابئون
427دومشایستگیامنديسزاستحقاق

دارندگاندشخوارنیکاره
زشت 

گاندارند
512دوم

بیضاء 
اللناظرین

سپید نگرندگان
دیده درسفید

تماشاگران
514دوم

578سومجایگاهواشدنگاهماوا

شتنگاهواگمصیر
سرنوشت،

عاقبت
578سوم

582سومشایستگانسزامنداناولیا
592سومخیانتکاريکاستخیانت

همبازگویانمشرکین
بخدا شرك 

گانآورند
591سوم

602سومامامانروانپیشأئمه
604سوممؤمنبگروندهمؤمن

دشخواردارکانکارهون
زشت 

دارندگان
616سوم

664سومعت کنندهشفاخواهشگرشفیع
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676سومبینندهوردیدهمبصر
809سومبامیل ورغبتکامخوشوعاًط

809سومناخواستهدشکامهاًکر
865چهارمکبرورزندهمنشبزرگمستکبر
892چهارمحسابگرشمارکنحسیب
936چهارماننجانشیماندگانواپسخلف
989چهارمراهنمانرانمودلیل
1071چهارمنطفهوشیدهآب دنطفه
1111پنجمنیکوکارکنندهسامانبصالح

1118پنجمخردمندانارهادخداوند دیالبصارااولی
1120پنجمرستگارانکارانراستمفلحون
1141پنجمدورافتادهبریدهمهجور 
1143پنجمساکنایستادهساکن
1147پنجمجایگاهگاهبودنمقام
1161پنجمکافراسااز حق ناشنکافر

1162پنجممشرقروز برآمدنمشرق
1162پنجممغربروز فروشدنمغرب

1304پنجموقت معینروزگار شماردهاجل مسمی
1397پنجموقت معینزده کردهزمان ناماجل مسمی

خواهانکینهمنتقمون
انتقام 

گیرندگان
1418پنجم
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1434پنجمآبرومندشناسرويوجیه
1489ششموقت معین مهلتی نامبردهاجل مسمی

1519ششمآگاهور شوندهدیدهمطلع
1569ششموقت معینزدهوقتی ناماجل مسمی

اجل مسمی
اي بنام زده

بردهنام
وقت معین

ششم
1596

1675ششمدینبرپیداییشریعت
1695ششممرگهشبیموت
1710ششمایمان گروشایمان

1715ششمجانشیانماندگانسپمخلفون
1743هفتمیادیادکاريذکر

1751هفتمهال کنندهمحندگاناربردحامالت
1785هفتمناپایدارگذرندهفانی

1794هفتمهاگیرندهپیشکنانپیشیسابقون

پسینیانآخرین
م دمر

آخرالزمان
هفتم

1795

1795هفتمجاودانانهمیشگانمخلدون
1795هفتمپارچ آبستاندآبابریق
1796هفتمممنوعباززدهممنوع
ذات 

الصدور
هاآگاه به دلهاخداوند دل

هفتم
1894
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1816هفتمروز قیامتروز بازپسینالیوم االخر
1880هفتمغم و اندوهرسیدنیمصیبت
1886هفتممسکننشتگاهمسکن
1914هفتمقسم خورخوارهسوگندحالف
1923هفتمقضاوت گردهگذارقاضی
1929هفتممردمک چشممردمگاهنصب
1949هفتمپیروسالخوردهسرسپیدشیب
1981هفتمسرزمینرودکدهوادي
1983هفتمگاهانصبحچاشتگاهضحی

1201پنجمخندیددندان سپید کردضاحک

خواهبازداشتتعذفاس
پناه برنده 

برخدا
556سوم

البالغ 
المبین

887چهارمپیغام آشکارهویداوپیداپیغام

1070چهارمانمتواضعکارانترسخاشعون
ضوا من یغ

أبصارهم
فراز گیرند از 

چشمها
ها را فرو چشم

اندازند
1115پنجم

شناسا کردأظهر
آشکار 
ساخت

1893هفتم

یخسرون
کاري کاست

کنند
وزن کم در

گذارندمی
1993هفتم
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فرا بافتندمییفترون
تهمت 

زدندمی
678سوم

ترجمه تفسیر طبري به عنوان یکی از بزرگترین متونی که به زبان فارسـی نوشـته شـده اسـت     
سازي بسیار باالیی است، در پژوهش حاضر، سعی برآن بوده اسـت تـا   هاي واژهداراي ظرفیت

ها کشف و نشان داده شود.این ظرفیت
انـد و  ی بـراي ترجمـه چنـد واژه عربـی بـه کـار رفتـه       هاي فارساز واژهدر تفسیر طبري بسیاري

همچنین عکس این قضیه نیز صادق است کـه بـراي ترجمـه یـک واژه عربـی در جـاي جـاي        
تفسیر طبري از واژگان متفاوت فارسی براي آن واژه استفاده شده است.

شـده  این مسأله نشان دهنده آن است که ترجمه تفسیر طبري به دست افراد مختلفـی ترجمـه  
در ترجمـه  است و جداي از سبک نوشتار که در جلدهاي مختلف با یکـدیگر تفـاوت دارنـد،    

له توانـایی  أاند. البته ایـن مسـ  یک واژه نیز حکایت از آن دارد که مترجمان یکسان عمل نکرده
در ذیـل  دهـد. هاي مختلف یک واژه را نیز نشان میگیرد و جنبهزبان فارسی را به آزمایش می

شود:له چند مثال آورده میأتر شدن مسوشنبراي ر
گاه، بلندي  درجه: پاي

ذکر: یادکرد، یادکار، یادکاري
زمـانی  ،زده کـرده بـرده، زمـان نـام   زده، روزگـاري شـمرده، مهلتـی نـام    اجل مسمی: وقتی نـام 

کردهنام
آمدهحق: سزا، راست

راهکار، تباهکافر: ناپرویده، از حق ناشناسا، تباه
گزاف کاري، از اندازه در گذاشتناسراف: 
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خاشع: ترسکار، فروخوابیده
خوانرعی: چرا استان، گیاهم

هم آورد، گرم کردألف: پیوسته کرد، گرد
خواهخواهش،شفیع: خواهشگر

مؤمن: راست دارنده، بگرونده
مختلف: گوناگون، رنگارنگ
متقون: پرهیزکاران، ناخوردان

رفتـه  بـه کـار  فارسـی  برابرهـاي مختلـف  ند که در ترجمه آنهـا واژگانی بودهاي فوق،نمونه
اسـت  در این کتاب گاه در برابر چند واژة قرآنی یک معادل فارسی به کار رفتهاست. همچنین 

کنیم:  که به برخی از آنها اشاره می
دن نهاده: مسلم، مزعنگر

خواهشگر: شفیع، یؤخذ
راه: فاسق، کافر، فاسد، خاطیتباه

یان، برهانپیدایی: ب
هزینه کردن: انفاق، متاع
اندیشه کرد: تمنوا، همت

شـوند ماننـد از توتانـه (درترجمـه الّـا) ،      و همچنین واژگـانی کـه امـروزه دیگـر اسـتعمال نمـی      
سقف) و ....  ۀ(در ترجمیقطع)، آسمانه ۀترجمکن (درترجمه غفلت) خوهکاري (درفرغول

متـون بـه   توان گفت ترجمه تفسیر طبري یکـی از بزرگتـرین   باتوجه به تحلیل هاي آمده می
آید. کنکاش و جسـتجو در ایـن کتـاب    ی غنی براي مترجمان به حساب میعو منبزبان فارسی 
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از زوایاي مختلف، جایگاه این کتاب را بهتر روش خواهد کرد. در پژوهشـی کـه انجـام شـد،     
پرداخته شد که نشـان داد ایـن کتـاب    سازي در ترجمه تفسیر طبري به بررسی فرآیندهاي واژه

هــاي عربــی ســازي کتــابی بســیار غنــی اســت. در ایــن کتــاب بــراي برخــی واژهاز لحــاظ واژه
هاي متفاوتی پیشنهاد شده است.معادل

کتـاب واژگـان   هاي فارسی معادل چندین واژه عربی قرار گرفته است. در این و نیز برخی واژه
بینـیم کـه اگـر امـروزه بـه      مـی ر نمی روند و نیز واژه هایی را و معادل هایی بود که امروز به کا

نماید بـه خـاطر ترجمـه زیبـاي     کنیم و گویی براي ما غریب نمیگونه عادي با انها برخورد می
انـد کـه   هایی بـوده معادل ها را پیشنهاد کرده است و معادلتفسیر طبري است که اولین بار این 

اند.در زبان فارسی خوش نشسته
واژه سازي  مشتق بیشتراز مشـتق ومشـتق مرکـب اسـت وازهمـه      فرآیندکاربردتفسیر طبري در

فرآیندهاي دیگرواژه سازي استفاده بیشـتري از آن شـده اسـت وپـس ازآنفراینـد هـاي مشـتق        
مرکب ومرکب کاربردواستفاده بیشتري دارندا

ور افقی نشان دهنـده  دهد و محتعداد واژگان را نشان مینمودار ذیل که در آن محور عمودي 
هـا و در بـین   و فعـل ت سـاز  هاي اسـم سـاز وصـف   واژهباشد، کاربرد میفرآیندهاي واژه سازي 

کـارایی  فرآیندهاي فرعی واژه سازي فقط تکرار کامل بررسی شده است و دیگر فرآینـدهاي  
خاصی نداشته است الزم به ذکر است که فرآیند قرض گیري بسیار بسـیار پیچیـده و همچنـین    

اي میزان تأثیر آن چه از لحاظ واژگانی و چـه از لحـاظ سـاختاري، نیـاز بـه پـژوهش جداگانـه       
دارد.
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تفسیر طبريۀسازي در ترجمهنمودار فرآیندهاي واژ

)1نمودار شمارة (

تحلیل نمودار
تـوان گفـت فرآینـد مشـتق پرکـاربردترین فرآینـد در       فرآیند اصـلی مشـتق: بـه جـرأت مـی     

در رنمـودار، هـا و ارقـام نشـان داده شـده د    سازي تفسیر طبري است که با توجـه بـه داده  واژه
شـود کـه حـدود    واژه مشتق دیده می245واژه، 480از حدود ساخت صفات و اسامی و ....

650ز بسـنجیم ا از کل ساخت صفات و اسـامی و ........ اسـت. اگـر افعـال را هـم      درصد50
هـاي  از کل واژهدرصد33واژه مشتق را داریم که 245واژه به دست آمده در تفسیر طبري، 

به خود اختصاص داده است.تحلیل شده در تفسیر طبري است که باالترین رقم را
فرآیند مشتق مرکب: این فرآیند در ساخت اسامی و صـفات و .... (غیـر از افعـال) از مشـتق     

واژه ساخته شده در سـاخت  480کمتر و از مرکب بیشتر است. به صورت واضح تر یعنی از 
شـود و در کـل   تخمـین زده مـی  درصـد 24واژه مشتق مرکب است کـه حـدود   125ها واژه
.شوددرصدمی18واژه است حدود 650ها نشان داده شده در تفسیر طبري که هواژ
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فرآینـد مرکـب جـزء فرآینـدهاي اصـلی در واژه سـازي اسـت. ایـن         :فرآیند اصلی مرکـب 
سازي در ترجمه تفسیر طبري است.اژهوفرآیند یکی از پرکار بردترین فرایندهاي در 

ته شده در فرآینـدهاي اصـلی و فرعـی،   خواژه سا480در ساخت اسامی و صفات، از حدود 
از این تعداد است و درصد20واژه در فرایند مرکب ساخته شده است که باالي 100حدود 

درصـد 80است که حـدود  فعل مرکب 135فعل بیش از 170م از حدود یاگر افعال را بسنج
روي هـم در  را.صـفات و .......... دهد. در نهایت اگر افعـال و اسـامی و   افعال را تشکیل می

از کـل فرآینـد واژه   درصـد 32واژه مرکب اسـت کـه   235واژه 650نظر بگیریم، از حدود 
گیرد که درصد باالیی را به خود اختصاص داده است.سازي را در بر می

سـازي بیشـترین   هتکرار کامل: تکرار کامل افزوده و ناافزوده در بین فرآینـدهاي فرعـی واژ  
را بـه خـود   درصـد 1هـا حـدود   در مقایسـه بـا کـل واژه   ه آن هـم کاربرد را داشـته اسـت کـ   

اختصاص داده است.
افعـال را تشـکیل   درصـد 14فعل پیشوندي است کـه  25ل حدود فع170افعال پیشوندي: از 

نقش داشته است.درصد4و در کل فرآیند واژه سازي حدود دهد می
افعال را تشـکیل  درصـد 6است کـه  ه به کار رفته ادفعل س10کمتر از فعل 170از فعل ساده:

غال کرده است.درصد را اش5/1هاي بررسی شده حدود کل واژهدهد و درمی
اگر بخواهیم فرآیندهاي واژه سازي را در ساخت اسامی و صفات و ....... بی افعال و باافعال 

آید:نشان دهیم به صورت زیر در می
ساخت اسمی و صفات و ........ (بی افعال):

مشتق<مشتق مرکب <مرکب <کامل تکرار
ساخت اسامی و صفات و ..... (باافعال)

مشتق<مرکب<مشتق مرکب<فعل پیشوندي<فعال ساده<تکرار کامل
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گیري  نتیجه
شود که ترجمه تفسیر طبـري یکـی از بزرگتـرین و    انجام شده آشکار میبا توجه به پژوهش

نوشته (و یا ترجمه) شده است. این کتـاب از  غنی ترین کتاب هایی است که به زبان فارسی
غنی است که در آن از فرآیند مشتق در واژه سـازي بیشـترین   جهت واژه سازي کتابی بسیار 

و در جلـوه هـاي   استفاده شده است. متن ترجمه طبري یکسان نیست چرا که در جاي جـاي  
ین ایـن پـژوهش   معادل هاي متفاوت براي یک واژه انتخاب شده است. همچنـ مختلف آن، 

. انـد دهد که مترجمان اولیه در توسعه و تقویت زبان فارسـی، نقـش بسـزایی داشـته    نشان می
تـوان  یر طبـري کـه مـی   اند ابتدا در ترجمه تفسجا افتادهکه امروز براي مابسیاري از کلماتی 

الگوهـاي  راین به هاي قران به زبان فارسی دانست، به کار رفته اند. بنامآن را از نخستین ترج
ساخت واژگان در این کتاب می تواند پیش روي مترجمان امروزي قـرار بگیـرد و بـه آنهـا     

اخت یاري رساند. این پژوهش به شناخت این الگوها دست یازیده است و می توانـد در شـن  
.یر طبري مدنظر شان باشدفرآیند واژه سازي در ترجمه تفس

منابع:  
رسی،تهران:سمت)،ساخت زبان فا1386افراشی ،آزیتا(

تهران: چاپخانه سورهالقران الکریم ، )،1375(الهی قمشه اي ،مهدي
-50،مهر،صـص 44هان فرهنگـی ،شـماره   کی» توانایی زبان فارسی «)،1366حسابی ،محمود(

51
-46و12-10،صـص 149)،بلـواي واژه سازي،نگین،شـماره   1356حق شـناس ،علـی محمـد(   

،تهران.49
گلسـتان قـرآن، شـمارة    ، مجلـۀ »رجمۀ انگلیسی تفسیر طبريت«)، 1380خرمشاهی، بهاالدین (

38=37، صص92
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،دانشگاه تهران)،لغت نامه دهخدا1377دهخدا ،علی اکبر(
)، ترجمۀ تفسیر طبري، تهران: نشر خانۀ کتاب.1393فر، الهه (رجبی

)،ترکیـب واشـتقاق دوراه اصـلی واژه سازي،نشـر دانش،سـال      1379سمیعی گیالنی،احمـد( 
،تهران.16-13،صص 3رههفدهم،شما

دانشـگاه  تهـران:  ج، 7،ییغمـا یبیحبتفسیر طبري ،ۀترجم)، 1344(ریمحمد بن جر،يطبر
.تهران

)،ضرورت وموانع واژه سازي ،نشر دانش،سـال هجدهم،شـماره   1380طباطبایی،عال ءالدین(
،تهران.33-28،صص1

)،فرهنگ فارسی عمید،انتشارات کتابخانه ابن سینا1342عمید ،حسن(
مقـاالت هشـتمین همـایش    جموعهم، »سازيگزینی یا واژهواژه«)، 1391آبادي، مهدیه (قنات
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