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 هاي فرانسوي در تغييرات فرهنگي ايران  واژه بررسي نقش وام 

 3طاهره اكبرنيا، 1نرگس يزدانپور، 1فاطمه معصومي

 

 

 چكيده

  تروا  بره پديردۀ  اژه      اي بشري ، زبا  نيز پذيراي تحوالت جديد بوده است؛  از جملۀ ي  مري   ا   استعداد پيشرفت تمد به دنبال 

زبا  فارسي به عنوا  زبا  رسمي ايررا ، از ديربراز ترا بره امرر ز      . ريري  اژراني است اشاره نمود اي ي   ام سازي كه يكي از شاخه

 ا   اي جديد   در نهايت ساخت  اژه تدا ل رابطۀ جامعۀ ايراني با جوامع ديگر زمينۀ  ر د  اژه .است دستخوش تحوالت فرا اني بوده

مؤلفره   در  ايي از ايرن ترأثير    تأثير نبوده   نشانه شك بي  ا در زبا  رفتاري   نوشتاري سخنگويا  بي  ر د اين  اژه. كند را فرا م مي

 راي دخيرل فرانسروي در زبرا        اژه    ، مين اساس، نگارنده براي بازنمايي اين سرنخ ترأثيرات  بر   . اي فر نگي نيز تبلور يافته است

 اي فرانسوي   مفرا يم    اژهمقالۀ كنوني رابطۀ فشردۀ  ام. د د فارسي   تحوالت فر نگي ناشي ازتدا ل ينها را مورد بررسي قرار مي

 را را  در تغييررات     راي فرانسروي    نقرش ي     اي عمق ارتباط كاركرد  اژه مطالعهچنين  .كند ا را ترسيم مي فر نگي مرتبط با ي 

ا ميت تحقيرق برر   . باشد  ا بر فر نگ ايرا  مي  اي فرانسوي   تأثير ي   اژه  دف از اين پژ  ش شناخت  ام. داردفر نگي بيا  مي

توا  به رابطۀ بين  ا در ايرا  بررسي كرد   از جهتي ديگر ميتوا  سير تحوالت   ارتقاي فر نگي ر از جهتي مي:  د  پايه استوار است

 .كلمات ، زبا    فر نگ پي برد

پرس از اسرتخراج   . باشد تحليلي مي -ر شي كه در مقالۀ حاضر به كار برده شده است، به اقتضاي ساختار ما وي ي ، از نوع توصيفي

بندي شده   در پايا  برحسم نقش دستوريشرا ، از   ا تنظيم   رر ه  ،مجموعه  اژه(7617) اي  فرانسوي از فر نگ لغت معين  اژه

 .اند  ا مورد بررسي   تحليل قرار ررفته  اژه  اي محد دي براي توصي    تبيين ميزا  تأثير  ام بين طبقات مختل ، نمونه

 ها ، فرهنگ پذيري، ارتباطات زباني ها، وام واژه واژه فرهنگ سازي، نو:  واژگان كليدي 
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