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چکيده :
زبان پدیدهاي زایا و قابل گسترش است كه میتواند با علوم جدیدد مررامدی كدرده و دامندهي واژهمداي
خود را گسترش دمد .زبان عربی و فارسی نیز از این اصل مستثنی نیست .این ،درحالی است كه میتوان
در پرتو دانش واژهشناسی ،كه قدممایی درجهت شناخت خالقیدتمدا و تدوانش زبدانی برداشدته اسدت،
نوواژهما را شناخته ،به نحوهي وضع آنما پی برد و درنهایت نیز در ترجره و معادلیابی بهكار بسدت .در
این راستا پژومش حاضر سعی دارد با تأكید بر دانش واژهشناسی نشدان دمدد وگونده مدیتدوان از علد
صرف در ترجرهي نوواژهما در متون عربی و فارسی بهره گرفت و به این ترتیب بر آن است تا با تأكیدد
بر متون علری ،امریت آشنایی با ساختواژه و تأثیر آن بر معادلسازي ندوواژهمدا را كده بیشدتر از زبدان
انگلیسی نشئت گرفته است ،تبیین كند .براي رسیدن به این مدف ،فرایندماي مختلف واژهسدازي ،شدامل
تركیب و اشتقاق و مرچنین انواع وامگیري در این دو زبان ،بررسی و راهماي معادلسازي ندوواژهمدا بدا
م مقایسه شده است .مرچنین این مقاله نشان میدمد بین انواع مختلدف فرایندد واژهسدازي در ایدن دو
زبان ،تركیب و اشتقاق از روشماي دیگر رایجتر است؛ مروند زبان عربی براي واژهسازي بیش از زبدان
فارسی از اشتقاق ،آن م از نوع درونوندي ،سود میجوید .البته از بین صورتماي مختلف تركیب نیدز،
در مردو زبان ،كاربرد دو نوع تركیب اضافی و وصفی بیش از دیگر انواع تركیب است.


کليدواژهها :دانش واژهشناسی ،نوواژه ،عربی ،فارسی ،تركیب ،اشتقاق ،وامگیري.
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.1مقدمه 
نوواژهما یكی از مقوالت مه زبانی است كه به زبان ،حیات میبخشد .آنما نشانگر تغییر زبان
بوده و بخش الینفک زبان محسوب میشوند .مرچنین قدرت زایایی ساختواژهي زبان را
نشان میدمند؛ اما یكی از موانع موجود بر سر راه مترجران ،یافتن معادل مرین نوواژهما در
زبان مقصد است .نوواژهما در گسترش مر زبانی نقش كلیدي داشته و نشان میدمند زبان
بهقدري پویاست كه میتواند باتوجه به نیازماي مختلف ارتباطی ،دامنهي واژهماي خود را
گسترش دمد .این بخش از خالقیتماي زبانی در صرف زبان مطالعه میشود و دانش
واژهشناسی براي یافتن معادلی مناسب براي نوواژهما نقش مهری ایفا میكند؛ بهمرین علت
تحقیق و پژومش در این زمینه از امریت واالیی برخوردار است.
در این تحقیق ،پس از تعریف نوواژه و انواع دیدگاهما نسبت به آن ،شیوهمایی بررسی
میشود كه در زبان عربی و فارسی براي ترجرهي نوواژهما اتخاذ شده و خوامد شد؛ بنابراین
سعی بر این است كه دریابی یک مترج بین دو زبان عربی و فارسی منگام مواجهشدن با یک
نوواژه وگونه میتواند معادل مناسبی براي آن بیاید و معروالً كشف معادل نوواژهما بین این
دو زبان از طریق وه رامكارمایی میسر است .مرچنین برآنی تا راهماي معادلسازي نوواژهما
را در دو زبان با م مقایسه كنی .
در مورد واژهسازي در عربی و فارسی ،تاكنون تحقیقاتی صورت گرفته كه میتواند زمینهاي

براي پژومش حاضر باشد .برخی از این پژومشما عبارت است از :عل الرصطلح أسسه
النظرية و تطبیقاته العملية ،علی قاسری ( ،)2008عل الرصطلح و طرائق وضع الررصطلحات

فی العربية ،مردوح محرد خسارة ( ،)2008لغتسازي و وضع و ترجرهي اصطالحات علری و
فنی ،فرشیدورد ( .)1380پدیدهي قرضگیري در زبان ،علیزاده ( )1382مرچنین در كتاب
روشمایی در ترجره از عربی به فارسی ،رضا ناظریان ( )1387در وند صفحه به نحت و
برخی روشماي واژهسازي پرداخته شده است؛ اما نگارندگان در زمینهي بررسی مقایسهاي و
تطبیقی بین دو زبان فارسی و عربی ،تحقیقی نیافتند و این امر ،انگیزهاي براي نگارش مقالهي
حاضر شد .
الزم به ذكر است كه وون نوواژهما اغلب از زبان انگلیسی وارد زبان عربی و فارسی
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شدهاند ،از آوردن واژهماي انگلیسی آنما نیز بینیاز نیستی .


.2تعريفنوواژه 
از آنجا كه نریتوان تعریف دقیقی از نوواژهما بهدست داد ،كشف آنما در پیكرهي زبانی،
كاري بس دشوار است .با وجود این ،زبانشناسان ،فرمنگنگارما و واژهشناسان سعی میكنند
این موضوع را از دیدگاهماي متفاوتی تعریف كنند.
تا پایان قرن میجدم  ،كلرات جدید ،كلرات قرضی فرض میشدند تا اینكه پس از آن،
كلرهي نوواژه براي آن در نظر گرفته شد .واضح است مرهي نوواژهما كلرات قرضی نیستند و
ترامی كلرات قرضی م نوواژه نیستند .در موضوع نوواژه ،یكی از مباحث مه  ،واژهسازي
است .آلین ري ( )1975در كتاب خود باعنوان "مقاالتی دربارهي واژهشناسی" بین انواع
مختلف نوواژهما (صوري ،معنایی و كاربردي) ترایز قایل میشود و معتقد است میچ معیار
عینی و دقیقی براي جدیدبودن واژه وجود ندارد و تشخیص نوواژه ،تنها بیانگر گرایش فردي
است .وي نوواژه را نوعی واژهسازي تلقی میكند كه واكنش جامعه یا بهعبارتی جامعهستیزي
را در پی خوامد داشت .بهنظر وي كلرهي نوواژه ،اصالً مفهوم انتزاعی "نوبودن" را
دربرنریگیرد و تنها به واژهاي اشاره دارد كه در زمان خاص در یک زبان بهكار میرود؛
بنابراین كلره تنها با توجه به زمان ،نوواژه خوامد بود (ري.)75 :1975 ،
نیومارک ( )2000 ،1988كه سعی میكند تعریف زبانشناختی از نوواژه مطرح كند ،نوواژه
را واحد واژگانی میداند كه به تازگی خلق شده است یا واحد واژگانی موجود كه مفهوم
جدیدي كسب كرده است .مرچنین وي یک طبقهبندي از انواع نوواژهما بهدست میدمد كه
براساس آن نوواژهما عبارتاند از :كلرات قدیری با مفامی جدید ،كلرات ابداعی ،واژهماي
مشتق ،عالی اختصاري یا كوتهنوشته ،مراییما ،شخصنامما ،كلرات منتقلشده ،سرواژه،
شبهنوواژه (نیومارک .)149 -141 :1988 ،وي معتقد است ظهور نوواژه میتواند بهدلیل نیاز خاصی
مانند كاربردشناختی یا زیباشناختی باشد .نیاز كاربردشناختی بهعلت توسعهي اجتراعی و
تكنولوژي روي میدمد و دومی نیز بر ویژگی خالقبودن زبان داللت دارد؛ بنابراین خلق
نوواژه ناشی از نیاز به واژهي جدید براي اشاره به شیء یا رخداد جدید است.
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و مدف اصلی آن پركردن شكاف معانی جدید است (گاریلنكو .)2 :2005 ،نوواژهما براي نامیدن
اختراعات و پدیدهماي جدید یا حتی اندیشهماي قدیری كه در بافت فرمنگی نوین ارزیابی
شدهاند بهكار میروند .ام سی دونالد ( )1 :2002معتقد است نوواژهما ابزار مناسبی مستند كه
نشان میدمند وگونه فرمنگما تكامل مییابند ،وگونه فواصل با عناوین جدید پرمیشوند و
وگونه مفامی ذمنی جدید در توسعهي فرمنگی و اجتراعی بهدست میآید.
آریانا ( )988 :1997میگوید علت بهوجود آمدن نوواژهما این است كه زبان بهسرعت
درحال تغییر و اطالعات بهراحتی و بهسرعت در رسانهماي گرومی در حال گسترش است .مر
واژهاي در یک دورهي خاص ،نوواژه بوده است و بر اثر رواج آن ،دیگر نوواژه قلرداد
نریشود .به اعتقاد وي مجروعهاي از عوامل در محسوبكردن كلره بهعنوان بخشی از زبان،
دخیل است كه قسرت عردهي آن مردماند كه با بهكارگیري ونین كلراتی دربارهي آن تصری
میگیرند.
فرد دیگري كه تالش كرده است این پدیده را تعریف كند ماریا ترزا كیبر است .وي
( )255 :1999معیارمایی را براي تشخیص نوواژه بیان كرده است كه در زیر به سهتا از
مه ترین آنما ،یعنی معیار روانشناختی ،معیار فرمنگنگاري و معیار درزمانی میپردازی .

.1-2تعريفروانشناختي 
كلرهي "نوواژه" مرانطور كه پالگ ( )541 :2006اشاره میكند واژهاي تثبیتشده اما جدید
در زبان است كه حداقل بخشی از جامعهي زبانی ،آن را یک اصطالح زبانی تازهخلقشده
فرض میكنند .تعریف روانشناختی كیبر براساس دیدگاه ري ( )1995است .مروند خود ري
نیز بر این معیار ایراداتی وارد میكند .ري ( )75 :1995اذعان میدارد اوالً " نوبودن" مفهوم
نسبی است؛ به این معنی كه برخی كلرات مركن است نسبت به دیگر كلرات قدیریتر باشند؛
اما دورهي مشخصی براي جدیدبودن واژه نریتوان درنظر گرفت .دوم اینكه واژگان معین و
پایداري در زبان وجود ندارد كه بتوان جدیدبودن واژهما را با آن آزمود .یک زبان نریتواند
بهشكل پایدار در محدودهاش براساس ابعاد زمانی ،مكانی و اجتراعی تعریف شود .مرانطور
كه تعریف كیبر و ري از نوواژه نشان میدمد باتوجه به اینكه نریتوان نوبودن واژه را براساس
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موقعیت ثابتی در زبان سنجید ،مفهوم نوواژهبودن به گرایش شخصی فرد دربارهي این موضوع
تنزل پیدا میكند .براساس مامیت زبانی ،این جامعهي زبانی است كه دربارهي نوواژهبودن كلره
تصری میگیرد نه فرمنگنگاران؛ اما بهكارگیري این معیار دو مشكل دارد :اول اینكه سنجش
فه جامعه در مورد واژه ،كاري بس دشوار و وقتگیر است .دوم اینكه جامعهي زبانی نیز
خود قابلاعترادترین منبع براي فه جدیدبودن واژه نیست (ري .)74-73 :1995 ،كیبر نیز قصد
ندارد دریافت شخصی را معیار قابلاعترادي براي تشخیص نوواژه بداند ،بلكه وي نیز
میخوامد در نبود معیار واقعی ،اساس كار را نوعی گرایش فرض كند كه مروند زبانشناسان
و فرمنگنویسان بروسب "نوواژه" را براي اطالق به آن استفاده كردهاند ،راه مناسبی براي
انجام آن وجود ندارد.

.2-2تعريففرهنگنگاري 
مشخصترین منبعی كه سیامهاي از كلرات تثبیتشدهي یک زبان را دربرمیگیرد ،واژهنامهما،
فرمنگ لغتما و اصطالحنامهماست .فرمنگما واژهماي ثابت و م زمان یک زبان را
دربرمیگیرند .اگر فرمنگ لغت را بهعنوان یک مرجع در نظر بگیری  ،نوواژهما كلراتی مستند
كه در فرمنگ لغت موجود نیستند (كیبر .)205 :1999 ،محققان دیگري نیز مانند نیسكا ،1998
كریستال  ،2002گارینلنكو  2005مرچون كیبر نوواژهبودن را منوط به نبودن واژه در فرمنگ
لغت میدانند .از محاسن این معیار این است كه روش كار ،بهنسبت ،مشخص است؛ زیرا
فرمنگماي لغت تعداد مشخصی واژه بهغیر از نوواژهما را دربرمیگیرند .با وجود این ،تعریف
فرمنگنگاري از نوواژه واقعاً واژهماي جدید را تعریف نریكند؛ بلكه تنها كلراتی را مشخص
میكند كه به اندازهاي تثبیت نشدهاند كه در فرمنگ لغت بهكار روند؛ اما معلوم نیست كه این
وضعیت ناشی از وه دالیلی است؛ مركن است جدیدبودن ،علت این امر نباشد ،بلكه مركن
است دالیل دیگري داشته باشد؛ ازجرله اینكه آن كلره ،ك كاربرد ،قابل پیشبینی ،تخصصی،
مهجور یا تابو بوده و یا صرفاً از وش فرمنگنگاران دور مانده باشد .فرمنگما مخزن ترام
كلرات نیستند و نوع نگارش آن مركن است به عوامل مختلفی مانند تصری سردبیر ،تقاضاي
بازار و رشتهي تخصصی بستگی داشته باشد؛ بنابراین فرمنگ لغتما منبع ناقصی از كلرات را
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دربرمیگیرند و تنها نیافتن واژه در فرمنگ لغت بهعنوان مبنایی براي تشخیص نوواژهي مناسب
نیست

(كلرن.)594-591 :2006 ،


.3-2تعريفدرزماني 
آنچه در تعریف فرمنگنگاري ذكر نشده است ،رابطهي مستقی بین تعریف نوواژه و مفهوم
جدیدبودن آن است .معیار درزمانی جزء اصلی تعریف نوواژه است .براساس معیار وندبعدي
كیبر ،نوواژه مر صورت كلرهاي است كه اخیراً در زبان وارد شده و قبالً بخشی از زبان نبوده
است (كیبر .)25 :1999 ،ایرادي وارده بر این تعریف آن است كه بهخوديخود مشخص نریكند
كدام كلره بخشی از زبان است و بنابراین كدام كلره جدید است .مرانطور كه در قسرت قبلی
اشاره شد ،یافتن واژه در فرمنگ لغت نیز راه مناسبی براي ثابتكردن این موضوع نیست و
نریتواند نشان دمد كه كلره ،بخشی از زبان است .مروند فرمنگ لغتما از زبان استخراج
میشوند ،اما مرگز مخزن كاملی از آن نیستند و تنها زبان خود میتواند بازنراي كاملی از
خودش باشد .نتیجه آنكه ،مرانطور كه كیبر خود معترف است ،روش تلفیقی كه مرهي این
معیارما را دربرمیگیرد ،بهترین راهحل براي تعریف و تشخیص مفهوم نوواژه است.
نوواژهما حتی براساس حوزهاي كه در آن رخ میدمند ،متفاوتاند و میتوان آنما را به
انواع مختلف علری ،سیاسی و فرمنگی تقسی كرد .در این مقاله ،نگارندگان بیشتر نوواژهماي
علری را در دو زبان فارسی و عربی مدنظر قرار دادهاند .باتوجه به اینكه امروزه دنیاي غرب
در مسائل علری پیشتاز بوده است ،اكثراً زبان فارسی و عربی بهعنوان واردكنندهي واژهماي
علری محسوب میشوند .در مقابله با این نوواژهما گرایشماي مختلفی وجود دارد .در این
میان ،غربگراما بهجاي یافتن معادل واژهي بیگانه ترجیح میدمند از خود آن واژه یا صورت
تعدیلشدهي آن استفاده كنند؛ زیرا گران میكنند این واژهماي بیگانه ترجرهپذیر نیستند .در
این مقاله ،نگارندگان میكوشند تا نشان دمند زبان فارسی و عربی مرچون زبانماي دیگر دنیا
پویا مستند و در بیان مفامی نوواژهما كربودي ندارند و بهترین روش در ترجرهي نوواژهما
بهرهگرفتن از فرایندماي واژهسازي در این زبانماست كه در بخش بعد به مه ترین آنما اشاره
میشود.
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.3فرايندواژهسازي 
صرفیون معتقدند فرایند واژهسازي در زبانماي مختلف ،اغلب ،متشكل از دو فرایند تركیب و
اشتقاق است .تعبیر زبانشناسان دربارهي این دو فرایند پربسامد واژهسازي با توصیف
دستوریان سنتی متفاوت است .باتوجه به اینكه دستورنویسان سنتی تركیب و اشتقاق را در
زبان فارسی با الگوگیري از دستور زبان عربی توصیف كردهاند ،ابتدا به تعبیر سنتی آن و سپس
دیدگاه زبانشناسی جدید در مورد این دو فرایند مه واژهسازي میپردازی .1

.1-3فراينداشتقاق 
در زبان عربی بهكارگیري واژهي "اشتقاق" به قرن وهارم مجري برمیگردد كه بر مران صرف
درونوندي زبان عربی داللت میكند و نقش فراگیري در واژهسازي در زبان عربی بر عهده
دارد( .مجلةمجمعاللغةالعربية بالقاهرة " )111 :1اشتقاق" در زبان عربی بر وهار نوع است .1 :اشتقاق
صغیر یا اصغر ()minor derivation؛  .2اشتقاق كبیر (القلب الركانی) ()major derivation؛ .3
اشتقاق اكبر یا ابدال لغوي ()consonantal substitution؛  .4اشتقاق الكبّار یا نحت

(.)coining

اولین نوع اشتقاق تا نیرهي دوم قرن وهارم مجري تنها نوع اشتقاق در زبان عربی فرض
میشد كه از كلراتی كه در لفظ و حروف و معنی تناسب داشتند ،فراتر نریرفت .تا اینكه ابن
جنی در اواخر قرن وهارم نوع دوم اشتقاق را نیز به آن افزود كه شامل كلراتی میشد كه در
یک معناي عام مشترک بودند .بعد از آن ادیب و ناقد بغدادي محردبن حسن حاتری نوع
سومی م بر آن افزود و ابدال لغوي را م اشتقاق دانست .نوع وهارم اشتقاق نیز توسط
"عبداهلل امین" ،دستورنویس مصري ،باعنوان اشتقاق كبار یا نحت اضافه گردید

(یعقوب:1982 ،

.)187
طی فرایند اشتقاق اصغر از ریشهي سهحرفی و حتی به تعداد كرتر و مرچنین ریشهي
وهار و حتی پنجحرفی كلراتی مشتق میشوند؛ مثالً اگر ریشهي ثالثی "کتب" را فرض
 -1نرونهماي فارسی ذكرشده در این مقاله بهجز تعداد معدودي كه از كتب فارسی در زمینهي واژهسازي برگرفتده
شده است ،اكثراً از واژهماي مصوب فرمنگستان انتخاب شدهاند.
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كنی  ،براي ستاک آن یعنی "كَتَبَ" میتوان واژهماي مشتق از قبیل مصدر فعلی :کتابة ،اس
عینی :كتاب ،اس تصغیر :كتّیب ،اس مكان :مكتب ،مكتبه ،كتّاب ،اس فاعل :كاتب و اس
مفعول :مكتوب را فرض كرد .مروند صورتماي دیگر فعلی نیز از آن مشتق میشوند كه
"مزیداتالفعل" نام میگیرند؛ مانند كاتب ،تكاتب ،كتّب ،اكتتب ،انكتب ،استكتب.
در اشتقاق كبیر (القلب الركانی) تركیبات سه م خوان ریشه ،كلرات جدیدي را بهوجود
میآورد؛ بهعنوان مثال ،اگر ریشهي "کتب" درنظر بگیری  ،تركیبات معنیدار (كَبَتَ ،بَتَکَ،
بَكَتَ) بهدست میآید .ابن جنی این نوع اشتقاق را اشتقاق اكبر مینامد .بهنظر او مروند این
كلرات ظامراً میچ ارتباط معنایی ندارند ،داراي یک فرامعناي یكسان مستند كه این مجروعه را
بهم مرتبط میكند .از مثالمایی كه ابن جنی به آن استشهاد می كند ،اصل و ریشهي (جبر)
است كه معناي غالب آن قوت و شدت است؛ مانند جبرت العظ  :استخوان را قوت بخشیدم.
اما براي پادشاه بهخاطر قدرت و قوت او كلرهي جبر و براي انسانی كه تجربهي وي را قوت
بخشیده ،مجرب و براي مشک كه با نگهداري مایع داخل خود ،قدرت و مستی آن را حفظ
میكند ،جراب گفته میشود .مروند این كلرات از یک ریشهاند؛ اما ترتیب حروف در آنما
متفاوت است .اشتقاق اكبر ابتكار ابن جنی است كه خود ،آن را به استادش علی فارسی نسبت
میدمد

(ابن جنی.)135 -133 :1952 ،

فرایند ابدال لغوي به جایگزینی یک مرخوان ریشه با مرخوانی كه از لحاظ واجی با آن
مشابه و م مخرج است ،اطالق میشود كه به آن اشتقاق اكبر نیز گویند (یعقوب)205 :1082 ،؛
مانند (نَعَقَ و نَهَقَ كه مروند معناي متفاوتی دارند و یكی به صداي گاو و دیگري به صداي
االغ اشاره دارد ،داراي فرامعناي یكسان ،یعنی صداي حیوان مستند و مروند مرخوان میانی
آنما متفاوت است ،از لحاظ واجی بسیار بهم نزدیک است .ازسوي دیگر ،تعداد مرخوانماي
یكسانی را شامل میشوند و تنها در یک مرخوان متفاوتاند كه آن م در جایگاه واحدي رخ
میدمند.
وهارمین نوع اشتقاق یعنی "نحت" به فرایندي اشاره دارد كه طی آن ،واژهي جدید از دو
یا تعداد بیشتري واژه ساخته میشوند كه بهمعناي واژهماي اصلی داللت دارد .این فرایند
تاحدي شبیه سرواژهسازي در زبان فارسی و  acronymyدر زبان انگلیسی است؛ مانند واژهي
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بسرله (بس اهلل الرحرن الرحی ) .این واژه از وهار واژه ساخته شده و بعد بر وزن فعل عربی
درمیآید یا واژهي ع ّ (عن+ما).
ونانكه مالحظه میشود در تعریف و تسریه و مدلول اشتقاق اختالفاتی است؛ بدین معنا
كه برخی آنچه را كه ابن جنی اشتقاق اكبر نامیده است ،اشتقاق كبیر مینامند و درعوض ،بهنظر
آنان اشتقاق اكبر در مورد آن كلراتی است كه در برخی حروف ،اشتراک و در برخی دیگر
تغایر دارند؛ مانند «نفث و نفس و نفر» و «نعق و نهق» (مبارک .)111 :1964 ،براي اجتناب از
ونین خلطی ،مردوح محرد خسارة ( )212 -100 :2008اشتقاق را بهگونهاي دیگر و با نامماي
دیگري تقسی بندي كرده است كه عبارت است از:
 -1اشتقاق صرفی كه مران اشتقاق صغیر است.
 -2اشتقاق ابدالی كه عبارت است از قراردادن یک حرف بهجاي حرف دیگري در یک
كلره و دو نوع است:
الف) صرفی كه بهضرورت صوتی و بهدلیل تخفیف صورت میگیرد؛ مانند ازدمر به جاي
ازتهر؛
ب) زبانی كه بهضرورت صرفی صورت نریگیرد .و نقش مؤثري در وضع واژگان و
گسترش زبان دارد؛ مانند :متلتْ و متنتْ السراء( .أمطرت) این نوع اشتقاق مران ابدال لغوي یا
اشتقاق اكبر است

(مران.)158 ،

ابدال براي تعریب اصطالحات امریت و نقش بسزایی دارد؛ بهعبارت دیگر براي تعریب
اصطالحات میتوان از ابدال استفاده كرد؛ مانند استعرال «التخدیر» (بیهوشی) در مقابل واژهي
فرانسوي ( )anesthesieو «التختیر» (بیحسی) در مقابل واژهي فرانسوي ( )narcoceو نیز
مالحظه میكنی

مصطفی شهابی در فرمنگ لغت كشاورزي خود دو واژهي «التأریث»

(مرزبندي) و «التأریف» (مریزي و ثبت اراضی) را بهترتیب درمقابل دو واژهي فرانسوي
( )abornageو ()cadastreكه مردو بهمعناي مرزبندي بین دو تكهزمین است؛ بهكار میبرد .و
عبدالكری یافی نیز در تعریب اصطالحات فیزیكی درمقابل واژهماي فرانسوي

(،)electron

( )positon(،)negatonواژهماي «الكهرب» (الكترون)« ،الكهرس» (ذره با بار منفی) و «الكهرج»
(ذره با بار مثبت) را بهكار بردهاست (ر.ک .قاسری.)411 .2008 ،
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 -1اشتقاق تقلیبی (قلب زبانی) كه مران اشتقاق كبیر است؛
 -2اشتقاق نحتی كه مران اشتقاق كبار است؛
 -3اشتقاق الحاقی (الحاق معنایی) كه عبارت است از افزودن یک حرف به كلره كه در
اینصورت ثالثی به رباعی و رباعی به خراسی ازدیاد حرف مییابد؛ مانند جدول (از جدل) و
كوثر (از كثر) .رضی استرآبادي معتقد است مر اضافهاي در كلره ،معناي اضافی بهدنبال دارد و
بدین ترتیب كوثر بهمعناي كثیر و شرلَل بهمعناي شرَل نیست)52/1 :1975( .
معاصران معتقدند این روش براي توسعهي زبان و واژهسازي و تعریب اصطالحات كارآیی
خاصی دارد (خساره.)210 :2008 ،
درواقع مه ترین نوع فرایند واژهسازي در زبان عربی مران نوع اول آن است كه باعنوان
اشتقاق شناخته میشود .الزم بهذكر است كه دستورنویسان سنتی اشتقاق را در زبان فارسی با
الگوگیري از دستور زبان عربی واژهماي بهدستآمده از ریشهي فعلی میدانستند؛ در صورتیكه
زبانشناسان جدید تعبیر دیگري از این فرایند مطرح كرده ،آن را وندافزایی نامیدهاند؛ بدین
معنی كه در فرایند اشتقاق ،انواع وندما از قبیل پسوند ،پیشوند ،بیناوند و درونوند بهكار گرفته
میشود تا واژهي جدید بهدست آید .وندماي اشتقاقی برخالف وندماي تصریفی فهرست باز
را تشكیل میدمند و زایا نیستند؛ مرچنین نزدیکتر از وند تصریفی به پایه قرار میگیرند.
مروند در زبان فارسی كلرات مشتق میتوانند از طریق افزودن پیشوند (مانند ناراحت،
بیتاب) بهدست آیند ،با مقایسهي تعداد پیشوندما و پسوندماي ذكرشده در آثار مختلف

(كشانی

1371؛ كلباسی 1371؛ صادقی  1358و 1370و 1372و مقربی  )1372نتیجه گرفته میشود كه زبان فارسی
ازنظر اشتقاق ،زبان پسوندي است (بهنقل از شقاقی)85 :1380 ،؛ اما زبان عربی باوجود تعداد
معدودي پسوند و پیشوند اشتقاقی بهعلت كثرت بهكارگیري درونوند در واژهسازي از این نظر،
زبانی درونوندي است .اشتقاق فرایندي است كه باعث تغییر معنی پایه میشود و بهطور كلی با
تغییر مقوله مرراه است؛ اما گامی این تغییر اساسی است و كل مقولهي دستوري را تغییرمیدمد
و گامی زیر طبقه را تغییر میدمد (الینز 32-31 :1990 ،و كاتامبا .)47 :1993 ،در زبان فارسی مثالً در
"دانش" كه با افزودن پسوند"ش" به ستاک حال "دان" ساختهشده است ،كل مقولهي دستوري
تغییر كرده است و فعل به اس تبدیل شده است؛ اما افزودن پسوند "گاه" به این كلره در
"دانشگاه" ،زیرطبقهي مقوله را تغییر میدمد و این اس انتزاعی را به اس مكان تبدیل میكند.
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استفاده از اشتقاق در زبان فارسی و عربی در معادلیابی نوواژهما راهحل مناسبی است كه به
پویایی این زبانما كرک میكند؛ كلراتی مانند پژومانه در مقابل  ،grantنشانواره در مقابل
 ،logoمرپا در مقابل  escortنرونهمایی از این دست مستند .از آنجا كه عربی زبان درونوندي
است ،برعكس فارسی پیشوندما و پسوندماي اشتقاقی زیادي در آن بهكار نرفته است .از
پسوندماي اشتقاقی ،یاء نسبت (مانندذمبیّ ،فضیّ ،ایرانیّ و )...و از پیشوندماي اشتقاقی "ال"
نافیه (مانند السلكی ،ال اخالقی ،الادريةو )...را میتوان در عربی نام برد؛ اما باتوجه به اینكه
زبان عربی زبانی درونوندي یا قالبی است ،بر این اساس تغییر معناي كلره اكثراً با اضافهكردن
واكهماي درونوندي در بین حروف ریشه كه مرگی مرخوان مستند مرراه است؛ مانند (الف)
در رجال مقابل (ان) در (مردان) یا این امر با اعرال قالب یا وزن خاص بر ریشه صورت
میگیرد؛ مانند :موظف ،مقابل كار+مند و مؤسس ،مقابل بنیان+گذار و مطبعة مقابل واپ+خانه.
براي استفاده از اوزان و اشتقاق در زبان عربی براي معادلیابی نوواژهما میتوان به موارد زیر
اشاره كرد:
 -وزن مفعل براي پسوند  meterمانند :مرقب (مسافتسنج) در مقابل

Telemeter؛

 از فعل مضارع مجهول مانند یؤكل براي پسوند  ableدر  manageableو اس آن بامصدر صناعی مانند  potabilityالمشروبية (قابل نوشیدن)؛
 وزن افتعال براي داللت بر التهاب مانند امتعاد (ورم معده) براي پسوند  itisدر مقابل gastritis؛
 وزن مفاعلة براي مشارکة براي پیشوندماي  con - com-, sym -, synمانند معايشةم زیستی در مقابل

symbiosis؛

 وزن فعل و فعلمية براي داللت بر ضخامت براي پیشوندمايمانند کبدمية (بزرگشدن كبد) در مقابل

mega-, megalo , macro

megalohepatia؛

بنابراین وون زبان عربی یک زبان اشتقاقی است ،بهجاي ترجره وندماي موجود در یک
اصطالح خارجی ،از یک اصطالح مشتق استفاده میكند؛ بهعنوان مثال اصطالح  drinkableكه
از یک فعل  drinkو یک پسوند  ableتشكیل شده است در عربی بهجاي ترجرهي پسوند به
واژهي «قابل» از وزن فَعول یا از صیغهي مجهول فعل مضارع استفاده شده و گفته میشود
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«شَروب و یُِِشرب» مروند مرهي وندما را نریتوان در قالب و وزنماي صرفی بیان كرد؛
بهمرین دلیل فرمنگستانماي زبان عربی براي ترجرهي اصطالحات علری نرونهمایی از
ترجرهي وندماي انگلیسی و فرانسوي ارایه دادهاند

(قاسری.)467 :2008 ،



.2-3فرايندترکيب 
تركیب نیز نقش اساسی را در واژهسازي ایفا میكند .دستورنویسان سنتی در مورد این فرایند
نیز نظر دیگري داشته ،واژهماي حاصل از وندافزایی را تركیب نامیدهاند .درحالیكه در تعریف
زبانشناسان ،این فرایند از تركیب حداقل دو ریشه یا پایه تشكیل میشود (كاتامبا )54 :1993 ،و از
طریق كنارم گذاشتن دو واژهي بسیط یا غیربسیط میتوان واژهي جدید بهدست آورد.
ساختماي نحوي این فرایند مرانطور كه دبیر مقدم ( )1376اشاره میكند ،میتواند اضافی
(آبنبات) ،عطفی ( كامگل) و انضرامی(دلنشین) باشد كه مرانطور كه در مثالما مشخص
است ،گاه ،كسرهي اضافه ،حرف اضافه و نشانهي اضافه را از دست میدمند 1.در زبان فارسی
استفاده از تركیب حتی در معادلسازي نوواژهماي اشتقاقی بیانگر امریت بهكارگیري این شیوه
در مقابله با نوواژهماست (مانند باستانشناسی محیطی« ،»ecofactلوازم تختخواب «.)»bedding
بنابراین در زبان فارسی استفاده از تركیب براي معادلسازي نوواژهما بسیار رایج است.
برخی از زبانشناسان ،ازجرله فرشیدورد ( ،)435-428 :1389افراشی ( )105-95 :1388و
شقاقی ( )95-91 :1386انواع مختلف تركیب را در زبان فارسی برشرردهاند كه میتوان
براساس رابطهي نحوي بین اجزاي این تركیبما ،بهصورت خالصه تركیبماي زیر را براي
مقابله با نوواژهما بیان كرد كه از این میان ،دو مورد اول كاربرد بیشتري دارد.
 -1تركیب وصفی ،كه اغلب از تركیب اس و صفت با رابطهي اسنادي بهوجود میآید
(مانند سبکپر ” ،“hand gliderسپیدگرد ” ،“bloomیقهآبی  ، “ Blue-collarكوتهفكر “narrow

” ،mindedنوکگرد ” .)“rotundگامی نیز این تركیب با اضافهكردن "ي" نسبت یا پسوندماي
دیگر به اجزاي تركیب حاصل میشوند (مانند برگ نوکمنقاري

2

”.)“mucronate

 -1فرشیدورد ( ) 1389در این زمینه تحقیق مفصلی انجام داده است باعنوان :تركیب و اشتقاق در زبان فارسی
 -2ویژگی برگی است كه بهتدریج مانند نوک پرندگان باریک میشود.
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 -2تركیب اضافی از م نشینی دو اس مضاف و مضافالیه بهدست میآید كه گامی این
رابطه بهصورت ساده (سازهي فضایی ” )“space structureو گامی مقلوب (مانند زمینلرزه
” )“earthquakeاست.
 -3تركیب عطفی با عطف دو اس  ،دو صفت یا دو فعل اس شده ساخته میشود .گامی
حرف ربط ،آشكار و گامی پنهان است (مانند مرگ و زندگی ” ، “ live and deathپست و
بلند” ،” high and lowبشور و بپوش” ، “ wash and wearبساز بفروشی ” “Jerry builtشیر یا
خط ”)“head or tail
 -4تركیب قیدي از تركیب قید به مرراه سازهي دیگر ساخته میشود (مانند مریشه غایب
” ،“ ever-absentتندنویس” ، “stenographerسختریشهزا

1

”)“difficult-to-root

 -5تركیب عددي از م نشینی عدد یا صفت مبه با اس یا صفت بهدست میآید كه گامی
این تركیب با پسوند نسبت "ي" یا "ه" مرراه است (مانند دوطبقه در مقابل ”،“two store
وندملیتی ” ، ” multinationalدوسره ” ” two-headedو نیرهابري ” ،“party-cloudyنی واكه
”،“semi vowelنیرهكوري ”.)“ hemianopia
 -6تركیب مفعولی كه در آن یک جزء تركیب ،نقش مفعول را ایفا میكند (مانند
زمانسنج” ،”chronometerواقو تیزكن در مقابل ” ،“whittlerزمینتراش ”،“scraper
ستهخوار،“baccivorous” 2مرهویزخوار ” ،“omnivoreواژهیاب ”.)“ concordance
 -7تركیب مترری كه در آن مستهي نحوي تركیب نقش متر را دارد (مانند تابشپزي
”،“radiation curingتاجپوش ،“canopy” 4تداخلسنجی)“interfrometry” 5

3

6

 -1ویژگی قلرهاي كه بهدشواري ریشه میدمد.
 -2واژهاي مربوط به حوزهي باغبانی است كه داللت بر ویژگی جانورانی دارد كه تغذیهي آنما بهطور عرده از
ستهماست.
 -3اصطالحی مربوط به حوزهي پلیرر است كه به ایجاد اتصال عرضی به كرک تابش فرابنفش اشاره دارد.
 -4این واژه در حوزهي منابع و جنگلشناسی به سقف متشكل از تاج درختان در جنگل اشاره دارد.
 -5این اصطالح در فیزیک براي روش اندازهگیري برخی از كریتماي فیزیكی با استفاده از تداخلسنج بهكار
میرود.
 -6عالوه بر تركیبماي فوق میتوان به دونوع تركیب دیگر نیز اشاره كرد (افراشی 97 :1388 ،و  )100كه

←
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شاید در واژهسازي زبان عربی تركیب بهنسبت زبان فارسی زایایی كرتري داشتهباشد با
وجود این در زبان عربی ،تركیب ،نقش اساسی را در ترجرهي نوواژهما ایفا میكند؛ به این
ترتیب ،بیشتر كلرات علری كه وارد این زبان میشوند به بیش از یک واژه برگردانده میشوند.
كلرات تركیبی «مرحلة الشباب» (مرحلهي جوانی) درمقابل كلرهي اشتقاقی  ، youtherیا
كلرهي «ارماب احیائی» (بیوتروریس ) درمقابل كلرهي اشتقاقی  bioterrorismیا معادل
قراردادن  hyperبا كلرهي فرط مانند "فرط الحساسية" (حساسیت شدید) درمقابل
 hypersensitivenessو مرچنین مواردي مانند «عال النفس» درمقابل روان+شناس و حارس
الررمی درمقابل دروازه+بان نشاندمندهي امریت بهرهگیري از تركیب در مقابله با
نوواژهماست .حتی مركن است تركیب اضافی در عربی به بیش از دو جزء م برسد؛ مانند
«حملةمحواالمية»« ،التهاب نسیج المعدة»
در نظام تركیبی زبان عربی ،ساخت اضافی و وصفی اصلیترین الگوي نحوي است .در زیر
به نرونهمایی از كاربرد این سه شیوه در معادلسازي نوواژهما اشاره میكنی :
 -تركیب وصفی مانند :االتصال التلقائی (شرارهگیري خودكار) درمقابل

” Automatic

” Dialingو اتصال مباشر (ارتباط مستقی ) درمقابل” ” Direct Connectionبرمجیات تعليمية
(درسافزار) در

مقابل”” Courseware

 تركیب اضافی مانند :ادخال البیانات (دادهدمی) درمقابل” “Data Entryو اعداد الصفحة(تنظی صفحه)

درمقابل” “Page Setup

 تركیب اضافی وصفی مانند« :تلوث الریاه الساحلية»« ،ادارة الرصادر الطبيعية»البته ساختارماي تركیبی دیگر نیز در عربی وجود دارند كه به اندازهي روشماي مذكور در
معادلسازي نوواژهما معرول نیستند؛ مرچون:
 تركیب مزجی( 1واژهي مركبی كه ساختار نحوي اجزاي تشكیلدمندهاش بهعلت اینكهاستفاده از آنما براي معادلسازي نوواژهما بهندرت اتفاق میافتد تركیب نهادي كه در آن از بین اجزاي جرلهي
نهاد و بن فعل باقی مانده است (مانند مره پسند) و تركیب بدلی كه در آن یک جزء از تركیب براي جزء دیگر
نقش بدل را ایفا میكند (مانند پسرخوانده ”.)“stepson
 -1تفاوت تركیب مزجی با نحت در این است كه در تركیب مزجی صامتما و مصوتماي دوكلرهاي كه با م
تركیب شدهاند از بین نریرود؛ اما در نحت بخشی از مصوتما و صامتما از بین میرود.
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ریشهي بیگانه دارد ،مشخص نیست .به این نوع كلرات ،اغلب تصریفناپذیر یا "غیرمنصرف"
اطالق میشود؛ مانند "سیبویه") .البته باید گفت در عصر خیزش زبان عربی ،دانشرندان بسیار
از این نوع تركیب استفاده كردند بهویژه از تركیب «ال» مانند :السلكی ( ،)Wirelessالنظامی
( ،)No systematicالمدرسی ( ،)No teachersالفلز ( ،)No metalال شرج ( ،)No chargeال
لونی ( ،)No Chromaticال توازن ( ،)No balanceال هوائية ( )Anaerobicناموازي و ...بهغیر از
«ال» از كلرات دیگري م استفاده كردند؛ مانند :شبهسائل ( )Semiliquidنیرهمایع ،غیرمباشر
( )Indirectlyغیرمستقی  ،عدمتوازن ( )Imbalanceنامرگونی ،بین القطاعات

()Intersectoral

بخشی ،ذات الرأسین ( )Bicepsعضلهي دوسر ،فوق صوتی ( )Ultrasonicفراصوتی ،تحت
الجلد ( )subcutaneousزیرپوستی

(ر.ک .قاسری452 :2008 ،و)453

 تركیب اسنادي( 1بین دو جزء آن رابطهي اسنادي وجود دارد؛ مانند "تابط شرّا") تركیب عددي (مانند سبعة عشر). تركیب اتباعی كه در آن بعد از یک كلره ،كلرهاي مشابه و م وزن با آن میآید و اغلب،كلرهي دوم معناي لغوي ندارد؛ مانند :حیصَ بیصَ ،حَسَن بَسَن ،خراب یباب .در فارسی نیز
ونین تركیبی وجود دارد؛ مانند :كیفمیف ،كتابمتاب،كجوكوله ،رودهپوده .در فارسی بین دو
كلره ،گاه واو عطف میآید؛ مانند «شور و مور» و دیگر اینكه كلرهي اول حتراً باید معنیدار
باشد؛ اما كلرهي دوم ضرورتی ندارد كه معنیدار باشد و اگر كلرهي اول معنیدار نباشد از
الفاظ مزدوجه بهشرار میرود؛ مانند «شار و مار» (ر.ک .رحی پور.)37 :1387 ،
تركیبما در عربی سهنوع است:

(قاسری)455 :2008 ،

الف) تركیبماي بیگانه كه مرهي كلرات آن دخیل و بیگانه است؛ مانند مكرسكوب
الكترونی؛
ب) تركیبماي اصیل كه ترام كلرات آن عربی اصیل است؛ مانند فرط التسخین ،درجة
 -1شایان ذكر است كه در فارسی نیز شبیه ونین تركیبماي اسنادي كه بهعنوان اس خاص یا بهتر بگویی به-
عنوان اس فامیل بهكار می رود وجود دارد؛ مانند اس فامیلماي "صبركن"و "مددكن" و "بنگر" كه این نوع
تركیبما را میتوان فعلماي اس شده نامید.
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حرارة الغلیان؛
ج) تركیبماي مختلط كه بخشی از آن دخیل و بخشی دیگر عربی اصیل است؛ مانند
االصطرالب التام ،تریاق األفاعی ،أشعة دلتا ،کتلة البروتون.
ذكر این نكته ضروري است كه در این مقاله در مورد تركیب و اشتقاق ،تعریف
زبانشناسان جدید مدنظر است و منظور از تركیب ،كنارم قرارگرفتن دو واژهي بسیط یا
غیربسیط و بهدست آوردن یک واژهي جدید است؛ درحالیكه اشتقاق یعنی وندافزایی كه مران
اشتقاق پسوندي و پیشوندي و درونوندي است.


.4فرايندهايديگرواژهسازيدرعربيوفارسي 
از آنچه گذشت درمییابی در زبان فارسی و عربی از دو فرایند تركیب و اشتقاق در مقابله با
نوواژهما استفاده میشود .عالوه بر این دو فرایند روشماي مه دیگري نیز براي معادلسازي
نوواژهما بهكار میروند كه وامگیري نام دارند (ر.ک .شقاقی )131-129 :1386 ،و گاه برپایهي فرایند
اشتقاق و تركیب صورت میگیرند و الگوماي متفاوت زیر را دارند:
1

 -1ترجمهيقرضيياگردهبرداري  :در این شیوه ابتدا واژه را به عناصر سازندهي آن
تجزیه كرده ،سپس آنما را جزءبهجزء به زبان وامگیرنده ترجره میكنی  .البته در ترجرهي
لفظبهلفظ واژهما یا تعبیرماي زبان بیگانه رعایت نسبی ترتیب اجزاي آنما در زبان اصلی از
یکسو و رعایت منجارماي زبانی كه اینگونه عنصرما را قرض میگیرند از سوي دیگر
ضروري است؛ مانند دماسنج در مقابل ( )thermometerدر زبان فارسی و استرجاع البیانات
(بازدمی دادهما) درمقابل ( )Data Retrievalدر زبان عربی و نیز كلرات زیردریایی و تحت
البحري بهترتیب در زبان فارسی و عربی در مقابل ) .(submarineقابل ذكر است .بیشتر
مثالمایی كه در بخش " "2-2ذیل فرایند تركیب آورده شده است از این نرونه مستند.
مروند این شیوه یكی از سادهترین و آسانترین راهماي ترجرهي نوواژهما و پدیدهماي
كامالً طبیعی براي غنابخشیدن به نظام واژگانی زبان است ،اما مرانطور كه خزاعیفر (:1370
 -1يا گرتهبرداري
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 )25اشاره میكند "ترجرهي قرضی تیغ دودم است و از آنجاكه در این نوع ترجره نیازي
نیست كه مترج خالقیتی از خود نشان دمد ،مركن است از قابلیتماي زبان غافل براند".
 -2تعبيرقرضييامعادليابيمفهومي :در این نوع معادلیابی براساس كاركرد پدیدهي
وارداتی ،مترج سعی میكند واژهاي بسازد یا واژهاي را گسترش معنایی دمد؛ مانند سنگواره
درمقابل ) ،(Fossilمردمساالري درمقابل ) ،(Democracyواژهي فناوري درمقابل
) (Technologyو وراغ رامنرا درمقابل ) (indicatorدر عربی مانند :الحاسوب الرحرول
(رایانهي كیفی) درمقابل ) (Laptopو دراجة (دوورخه) درمقابل ) (Bicycleو سیارة (اتومبیل)
درمقابل ) (Automobileو برنامج معالجة الصور (برنامهي فتوشاپ) درمقابل

(Photoshop

) .Programمرانطور كه مالحظه میشود در مثال اخیر در مقایسهي بین فارسی و انگلیسی در
واژهي فارسی م ترجره و م تعبیر قرضی بهكار رفته ،درحالیكه در مقایسهي بین عربی و
انگلیسی در واژهي عربی تنها تعبیر قرضی استفاده شده است.
البته گاه در عربی بهدلیل به تنگناافتادن در معادلیابی ،برخی واژهما را ابداع میكنند؛ مانند
ماتوف براي مودم و ناسوخ براي فاكس و حتی در برخی موارد به استفاده از خود واژهي
بیگانه تن میدمند؛ مثال اگروه براي واژهماي ) (setting) , (default) , (Personalizeبهترتیب
شخصنة ،اعتیادي و اعدادات را بهكار میبرند ،بهدلیل تفاوت فرمنگی آنگونه كه باید بار معنایی
مورد نظر را ندارد؛ مثالً واژهي «شخصنة» وهبسا معناي روانشناسی از آن برداشت گردد و یا
بهمعناي تجس بخشیدن باشد.
 -3تغيير قرضي :در این نوع مقابله ،مترج سعی میكند واژهاي را در زبان وامگیرنده
گسترش دمد تا معناي آن نوواژه را نیز دربرگیرد .این عرل ،گامی نیز بهكارگیري "مجاز"
( )Tropنام میگیرد كه در آن لفظی از معناي اصلی خود به یک معناي علری انتقال مییابد .این
نقل معنا از یک معناي لغوي عام به یک معناي علری خاص است .در فارسی مانند سوزن
درمقابل ) ،(Ampouleبافت (صورت مخفف بافته) و كاربرد آن در زیستشناسی )،(tissuوین
بهمعناي بهم كشیدگی پوست صورت و كاربرد آن در حوزهي زمینشناسی ) (pliو سپرده
بهمعناي امانت و استفاده از آن براي سپردهي بانكی ) (depotو در عربی مانند «عنق الزجاجة»
كه براي بیان یک معبر تنگ یا یک موقعیت سخت و دشوار نیز استفاده شده است
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 .)356 :2008این مران مطلبی است كه فرشیدورد تحت عنوان نقل در روشماي واژهسازي
فارسی آورده و ونین مطرح میكند كه واژهي منر كه در قدی بهمعنی امتیازات و محسنات
بوده و درمقابل عیب قرار داشتهاست ،امروزه به یک رشته از معارف بشري اطالق میشود .و یا
ملت كه در اصل بهمعناي مذمب بوده ،امروزه بهمعنی مردم میآید (ر.ک .فرشیدورد.)62 :1380 ،
در عربی این روش را میتوان باعنوان «بهكارگیري كلرات قدیری در معناي جدید» مطرح كرد
(علی بوخات  ،)30 :2005 ،مانند اختراق كه در قدی بهمعناي سوراخكردن و دریدن ویزي بوده
است؛ اما در زمینهي اصطالح رایانهاي بهمعناي ورود غیرمجاز به سیست  ،بهكار میرود .و یا
تنسیق بهمعناي منظ كردن و آرایش و ترتیب و روشرندكردن است؛ اما در اصطالحات رایانهاي
بهمعناي فرمتكردن )(Formatingبهكار رفته است.
 -4ترجمهوتعبيرقرضي :در این نوع مقابله ،مترج بخشی از نوواژه را بهعینه ترجره
میكند و بخش دیگر را تعبیر میكند؛ مانند مواپیرا درمقابل ) (Airplaneو فضانورد درمقابل
).(spacemanدر عربی مانند ناطحة السحاب (آسرانخراش) درمقابل

()Sky scrap

 -5آميزشقرضي :در این عرل ،مترج بخشی از نوواژه را عیناً از زبان وامدمنده وارد
میكند و بخش دیگر آن را با جزئی از زبان وامگیرنده جایگزین میكند؛ مانند فیزیكدان
درمقابل ) ،(physicistمیكروبشناس درمقابل ( ،(microbiologistتاكسیران درمقابل

(taxi

) driverو فیل بردار در مقابل ) .(film takerدر عربی مانند ادمان االنترنت (اعتیاد به اینترنت)
درمقابل ) (Internet Addictionو كیریائی (شیریدان) درمقابل ) (Chemistالرحتوى الفونیری
(محتواي واجی) درمقابل ) (Phonemece contentو وحدات فونيماتية (واحدماي واجی)
درمقابل ) .(Phonematic Unitsگامی نیز با رعایت آوایی و دستوري زبان وامگیرنده ،در این
زبان از كلرهي بیگانه مصدر ساخته میشود در زبان فارسی مانند یونی ) ،(ionicیونیده
)،(ionizedیونش

).(ionoization

در عربی روشی است باعنوان طريقة التهجین (( )hybridizationروش پیوندزنی) كه در آن
ریشهي كلره ترجره شده اما صیغهي زبان بیگانه باقی میماند؛ مانند صوتی (واج) درمقابل
) )Phon+emeو داللی

(معنا) درمقابل ( )Semant+emeو صرفی

(واژک) درمقابل

) (Morph+emeیعنی پسوند ) (emeرا به واژگان عربی متصل كرده است .البته این روش
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واژهسازي از خطرناکترین و مضرترین روشما در یک زبان است

(حیادرة.)152 :1426 ،

 -6ادغامياواژهآميزي :گامی مترج براي معادلیابی نوواژه بخشی از واژهما را با م
ادغام میكند؛ مانند صدامیزي 1كه صورت ادغامشدهي صداآمیزي است و درمقابل واژهي
انگلیسی ) (mixingبهكار میرود 2یا واژهي برقاطیس كه درمقابل برق مغناطیسی
)  powerاستفاده میشود.كلرهي مویابی درمقابل موشرندیابی برونزمینی

(magnetic

(Search for Extra-

) Teresstrial Intelligence :SETIنرونهاي از این دست است .این روش ،مران نحت در
عربی است .نحت در عربی عبارت است از ساختن یک واژه از تركیب دو یا وند واژه به شرط
اینكه بین آنما تناسب معنایی وجود داشته باشد .مرانطور كه اشاره شد ،نحت را از انواع
اشتقاق نیز دانستهاند؛ مانند صلوزة (درآوردن لوزه) كه مركب است از (صل) گرفتهشده از
مصدر استئصال و (وزة) گرفتهشده از اس لوزة و در وزن فعللة درآمده است .البته این موضوع
در عربی موافقین و مخالفینی در بین قدما و معاصران دارد (ر.ک .مطلوب .)2002 ،ساطع حصري
براي نحت امریت زیادي قایل است و آن را از مه ترین عوامل و وسایل گسترش زبان عربی
میداند؛ وون معتقد است اگروه در زبان عربی وزنما و قالبما زیادند؛ بازم محدودند و
باید از تركیب نیز سود جست (مطلوب .)25 :2002 ،احردبن فارس و ثعالبی و سیوطی از قدما و
جرجی زیدان و محرود شكري آلوسی و عبدالقادر مغربی و مصطفی صادق رافعی از معاصران،
روش نحت را تأیید

میكنند( .مران)26 ،

واژهآمیزي در عربی یا با تركیب دو اس است؛ مانند كهرمغنطیسی(كهرباء+مغناطیس)
بهمعناي برق مغناطیسی و السرمنة (سیر+منام) بهمعناي (خوابگردي) و نطغرافی
(نطاق+جغرافی) بهمعناي كرربند جغرافیایی و وجعلة (وجع+كلیه) درد كلیه و وجعدة
(وجع+معدة) درد معده 3.و یا با تركیب یک حرف و یک اس مانند الالسلكی (بیسی )
 -1این واژه در حوزهي سینرا بهكار میرود و به مرحلهي پس از تولید اشاره دارد كه در آن صداماي مختلف
فیل با ترازماي گوناگون درم آمیخته و در یک باند ضبط میشود.
 -2مرچنین است واژهمایی مانند سكنجبین (سركه+انگبین) و فوتسال (فوتبال+سالن).
 -3براي اطالعات بیشتر به كتاب النحت فی اللغةالعربية از احرد مطلوب مراجعه كنید.
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الالادرية (ندان گرایی) .البته جاي توضیح دارد كه برخی بین نحت (واژهآمیزي) و تركیب
مزجی ،تفاوتی قایل شدهاند و معتقدند تركیبمایی مانند الالسلكی و الالادرية و برمائی و
رأسرالی نحت نیست ،بلكه تركیب مزجی است؛ وون دو كلرهي بهم پیوسته و یک واژه را
ساختهاند ،نه بخشی از دو كلره.

(ر.ک .خساره)182 -180 :2008 ،

علی بوخات ( .)43 :2005پنج نوع نحت در عربی آوردهاست:
 -1نحت نسبی :كه در آن پس از اضافهشدن دو اس بهم در آخر آن (یاء) مشدد نسبت
نیز اضافه میشود؛ مانند عبشریّ از عبدشرس و طبرخزي از طبرستان و خوارزم.
 -2نحت جرلهاي :كه اصطالح از یک جرلهي اسریه یا فعلیه گرفته شده است؛ مانند:
بسرل از بس اهللالرحرنالرحی و جعفد از جعلت فداک .خساره این نوع نحت را «نحت فعلی
من جملة» نامیده است

(خسارة.)179 :2008 ،

 -3نحت اسری :كه دو نوع است؛ یا از دو واژهي یک اس گرفته میشود؛ مانند :برش
گرفته شده از طائر البرقش و جلرود برگرفته از جلد و جرد و یا از یک فعل گرفتهشده و یک
حرف زائد م دارد؛ مانند :برقع كه از رقع گرفتهشده و باء در آن زاید است .در تقسی بندي
خساره ،این نوع نحت «نحت فعلی من اسرین» عنوان شده است (مران).
 -4نحت وصفی كه از دو كلرهي یک صفت ساخته میشود و درمعناي مران كلرات
است؛ مانند :ضِبَطر (مرد قوي) گرفتهشده از ضبط و ضبر و صلدم (داراي سً قوي) گرفتهشده
از الصلد و الصدم .البته خساره این نوع واژهسازي را نحت نریداند ،بلكه آن را از مصادیق
الحاق بهشرار میآورد (مران).
 -5نحت حرفی :مانند نظر برخی نحویان دربارهي «لكنّ» كه معتقدند از «لكنْ » و «أنّ»
گرفته شده است.
 -6نحت تخفیفی :مانند بالعنبر از بنی العنبر و بالحارث از بنی الحارث.
 -1تعديل :تعدیل نیز الگوي دیگري براي وامگیري است كه براساس آن واژهي
قرضگرفتهشده براساس الگوي زبان وامگیرنده شكلی متفاوت پیدا میكند .منگامی كه این
شیوه به تلفظ عربی كلرات بیگانه اشاره دارد ،تعریب نیز نام میگیرد .كلرهي تعریب به وند
معناست :اول :عبارت از این است كه عرب یک واژهي غیرعربی را در زبان خود با رعایت
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قواعد آوایی و صرفی عربی تلفظ كند؛ مانند نرجس كه به آن دخیل یا وامگیري م گقتهاند.

1

(الخوري 43 :1992 ،و  )158دوم عبارت است از ترجرهي متون غیرعربی به زبان عربی .مانند
ترجرهي متون حقوقی ،اقتصادي ،ادبی و  ...و سوم :اینكه زبان عربی را در جامعهاي زبان
رسری آن قرار دمند .در این جستار منظور از تعریب ،معناي اول است.
از آنجاكه زبان فارسی و عربی متعلق به دو گروه متفاوت زبانی است ،الزمهي تعریب
كلرات فارسی ،ایجاد تغییراتی در واژگان است؛ مروند برخی واژگان كه یا وزن عربی داشته
باشند و یا در بین حروفشان حروف فارسی نباشد بدون تغییر میمانند؛ مانند "شهنشاه" و
"خراسان" (تونجی .1988 ،ن) بنابراین منگام تعریب كلرات ،تغییراتی در آنما صورت میگیرد؛
مانند تبدیل ماء غیرملفوظ به :تاء مانند روزنة معرب روزنه و جی مانند بابونج معرب بابونه و
قاف مانند خندق معرب كنده و تبدیل چ به شین مانند شیشان معرب وچن و

(...ر.ک .تونجی.

)1998

سیوطی در كتابماي االتقان و الرزمر كلرات معرب را معرفی و احصا كرده است .خوري
( )164-165 .1988به كلرات فارسی در قرآن كری اشاره میكند كه معرب شدهاند .و تونجی
( )1988در كتاب خود مجروعهاي از كلرات فارسی معرب را آورده است .این شیوه بهعنوان
آخرین راهحل در ترجره پیشنهاد میگردد (خساره .)162-154 :1994 ،كلراتی مانند متل ،كاپشن،
شامپو ،آلبوم و بلوار در زبان فارسی كه گاه با كری تغییر آوایی وارد این زبان شدهاند و كلرهي
ایدئولوژي در زبان فارسی و ایدیولوجیا در زبان عربی در مقابل  Ideologyیا كلراتی مانند
متل ،كو السیكولوجیا اللغوية (روانشناسی زبان) كه بهجاي «عل النفس اللغوي» درمقابل
 Psycologie Linguistiqueبهكار میرود و مانند تختج معرب تخته و تشنّجَ كه از ونگ فارسی
تعریب شده است بهمعناي گرفتن با ترام انگشتان .لولب معرب لوله و مَزاردستان 2از مَزار
 -1راهماي تشخیص اس ماي دخیل .1 :ریشهي عربی ندارد؛ مانند بستان كه فارسی است؛ وون "بست" در عربی
وجود ندارد .2 .در آنما حروفی بام آمده است كه در عربی در یک كلره بام جرع نریشوند؛ مانند طازج كه
معرب است؛ وون در عربی حرف ط و ج بام نریآیند .3 .وزن عربی ندارد؛ مانند ابریس (افعیلل) (شحود .بی-
تا)346/39 .
 -2اگروه تونجی ( )84 .1988مزاردستان را جزء كلرات معرب آورده است ،بهنظر میرسد این واژهي عربی بین

←
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بهمعناي بلبل و دستان بهمعناي آواز (وون بلبل آوازماي گوناگونی دارد به این نام نامیده شده
است ).مرچنین تعریب وندما بهویژه درمورد اصطالحات شیریایی مانند تعریب پسوند  ideبه
"ید" در واژهي انهیدرید (اسید انیدرید) درمقابل  Anhydrideاز این نرونه است.

1


.5نتايج 
 از آنجاكه زبان فارسی و عربی مرچون زبانماي دیگر دنیا پویا مستند ،در بیان مفامینوواژهما میتوان بهجاي واردكردن واژهماي بیگانه از فرایندماي واژهسازي در این زبانما
بهره جست .مرانطور كه در این مقاله نشان دادهشد ،مترجران ونانچه درحین ترجره
براي واژهماي زبان مبدأ معادلی را در واژگان زبان مقصد نیابند ،میتوانند با استفاده از
فرایندماي مختلف واژهسازي بهخصوص ،دو فرایند عردهي تركیب و اشتقاق ،این مشكل
را مرتفع سازند .مرچنین آنما از الگوماي مختلف وامگیري در این مسیر میتوانند بهره
گیرند.
 در عربی اشتقاق ،جز در موارد نادر ،ازنوع درونوندي است؛ مانند واژهي عربی (تدمور)( )Degradationدرمقابل (كامش پلهاي) و (استرارة) ( )questionnaireدرمقابل
(پرسشنامه) ،اما گاه از تركیب نیز استفاده میشود؛ مانند( :اإلجابة التلقائية)
( )Qualityassuranceدرمقابل خودپاسخ (در مودم) و (برمجیات تعليمية)

)(Doursware

فارسی و عربی از نوع آمیزش قرضی باشد؛ زیرا واژهي "مزار" ترجرهي بلبل است؛ اما بخش دوم آن یعنی
"دستان" از زبان فارسی وام گرفته شده است.
 -1قابل ذكر است كه در زبان فارسی عالوه بر بهكارگیري شیوهماي واژهسازي با استفاده از واژهماي فارسی
(مانند گوامینامه در مقابل  ،)certificateاز واژهماي عربی متداول و مأنوس (مانند تحری در مقابل ،)boycott
واژهماي برگرفته از گونهماي زبان فارسی و گویشماي ایرانی كنونی (مانند خوشاب كه در نیشابوري براي اطالق
به آبمیوه ب كار میرود درمقابل كرپوت  )compoteو واژهماي زبان ایرانی میانه و باستان (مانند ترابري كه از
لفظ اوستایی " "tara-بهمرراه بن مضارع فعل "بردن" و پسوند اس ساز "ي" ساخته شده است یا واج كه از
ریشهي باستانی ) (vak-بهمعناي گفتن نشئت گرفته است و درمقابل  phonemeبهكار میرود) نیز بهره گرفته
میشود(اصول و ضوابط واژهگزینی مرراه با شرح و توضیحات )1388
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درمقابل درسافزار.
 برخالف زبان عربی كه عردتاً براي معادلیابی نوواژهما از اشتقاق درونوندي و اوزان عربیاستفاده میكند ،زبان فارسی بیشتر از فرایند تركیب سود میجوید .ازسوي دیگر شبامت
زبان فارسی و انگلیسی در بهره جستن از فرایندماي تركیب و اشتقاق پسوندي و پیشوندي
باعث میشود گردهبرداري در زبان فارسی آسانتر بنراید؛ مانند واژهماي اشتقاقی
خرش ) ،(bendingحسگر ) (sensorو واژهماي تركیبی خودروشویی ) (carwashو
خطیابی

).(line haunting

 براي معادلسازي پسوندما و پیشوندماي انگلیسی در فارسی اغلب از تركیب ،اما در عربیاز اشتقاق استفاده میشود؛ مانند ( )Headerدر عربی (ترويسة) و در فارسی (سر+آغاز یا
سر+صفحه) و ( )Userدر عربی (مستخدم) و در فارسی (كار+بر) و ( )Subnettingدر
عربی (التفریع الشبكی) در مقابل (زیر+شبكه+سازي) در فارسی.
 بسیاري از روشماي واژهسازي در مردو زبان مشترک است .مروند از بین صورتمايمختلف تركیب ،در مردو زبان ،دو نوع تركیب اضافی و وصفی بیش از بقیه كاربرد دارد.
مردو زبان از شیوهي اشتقاق نیز در واژهسازي بهره میگیرند؛ اما در این روش زبان فارسی
پیشوند و پسوند و زبان عربی درونوند و اوزان را بهكار میگیرد.
 اگروه در زبان عربی براي واژهسازي از تركیب م استفاده میشود؛ بهنسبت زبان فارسی،تركیب در عربی كرتر كاربرد دارد.


منابععربي 

 .1ابن جين ،ابوالفتح عثمان( .يبتا).اخلصائص.حتقيق :حممدعلي النجار .بريوت :عامل الكتب.
 .2بوخامت ،موالي علي .)2005( .مصطلحاتالعريب اليريايا ،ااكالالي واكصرل واكمدردا .دمشقق :منورقتات
احتاد الكتاب العتب.
 .3التوجني ،حممد .)1988( .معجماملعيبباتالفارسي  .چاپ اول .لبنان :مكتبة لبنان.

 .4حيققادر  ،مفققطفي .ققا ت« .)1426( .مفققطلتات الليو ققة بققر التعت ققب و التيت ققب» .جملر یزبرراووا بيرراتاالل ر 
العيببي اكر ين .مشارهی  26صفتات  156 -131مجادي اآلخت .1426
 .5خسار  ،ممدوح حممد .)1994( .الدعيبيب والدناي الل لي  .دمشق :األ

149

ايل للطباعة والنشت والتوز ع.

مجلهيعلمي-پژوهشيانجمنايرانيزبانوادبياتعربي 
 





شماره.32پاييز 1393

 .6ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق  .)2008( .علماملصطلحوطيبائقوضعاملصطلحاتيفالعيببي  .دمشق :دارالفكت.

 .7اخلوري ،رتاد .)1988( .الرتمج قدميا وحديثا.سلس

 .دار املعارف للطباعة والنشت).

 .8ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق  .)1992( .راساتيفالرتمج واملصطلحوالدعيبيب .دمشق :دار .الس.

 .9سيو.ي ،جالل الد ن( .يبتا) .اكتقاويفعللمالقيبآو .حتقيق حممد ابوالفضل ابتا يم .قا ته.
 .10ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق  .)1958( .املزهيبيفعللمالل وانلاعها .بريوت :دار احياء الكتب العتبية.

 .11ر ققتود ،عل ققيب ققن  .ققا )( .يب ت ققا) .ملسر ررلع ال رريب عل ر ر امل ر ر اهبالفليبير ر املعاصر رريب  .موج ققود در املكتب ققة الش ققاملة
/http://shamela.ws

 .12قامسي ،علي .)2008( .علماملصطلحاسي النظيبي وتطبيقات العالي  .لبنان :مكتبة لبنان .ارتون.
 .13مبارك ،حممد .)1964( .فق الل وخصائصالعيببي (.چ .)2لبنان :دار الفكت احلد ث.

 .14جمل جماعالل العيببي بالقاهيب  .موجود در املكتبة الشاملة /http://shamela.ws

 .15مطلوب ،امحد .)2002( .النحتيفالل العيببي  .لبنان :مكتبة لبنان

 .16مصطلحاتالنقدالعيب الييايا . ،موجود در املكتبة الشاملة /http://shamela.ws

 .17عقوب ،إميل بد ع .)1982( .فق الل العيببي وخصائصها .بريوت :دارالعلم للمال ر.


منابعفارسي 
 .1اصولوضوابطواژهگزينيهمراهباشرحوتوضيحات .)1388( .مصوب فرمنگستان زبان و ادب فارسی.
 .2افراشی ،آزیتا .)1388( .ساختزبانفارسي(.چ .)2تهران :سرت.
 .3خزاعیفر ،علی« .)1370( .تكنیکماي مفتگانهي ترجره» ،فصلنامهيمترجم ،سال اول ،شرارهي سوم ،پاییز
.1370
 .4رحی پور ،مهدي« .)1387( .بازبینی یک سنت (نقد و بررسی دیدگاهماي آرزو در حدوزهي سداختار معندایی».
مجلهيآيينهيميراث .شرارهي  .41تابستان .87.صص .46-23
 .5شقاقی ،ویدا .)1386( .مبانيصرف .تهران :سرت.
 .6علیزاده ،علی« .)1382( .پدیدهي قرضگیري در زبان» .مجلهيدانشکدهيزبانوعلومانسانيبيرجند .سال
سوم .تابستان .صص .148-137
 .7فرشیدورد ،خسرو.)1380( .لغتسازيووضعوترجمهياصطالحاتعلميوفنـي .تهدران :پژومشدگاه
فرمنگ و منر اسالمی.
 .)1389( . __________ .8ترکيبواشتقاقدرزبانفارسي .تهران :انتشارات زوار.


150

 منصورهزرکوب،رضوانمتولياننائيني



 هاوتأثيردانشواژهشناسيدرمعادلسازي


نوواژه

 :منابعالتين
1.

Ariana, S. M. (1997). English Borrowings – Means of Re-Latinisation Of The Romanian
Language. Universitatea din Oradea, Facultatea de StiinŃe Economice (pp. 987-989)

2.

Cabré, M. T. (1999). Terminology, Theory, Methods and Application. Amsterdam. John
Benjamins Publishing Company.

3.

Coleman, J. (2006). “Lexicography”. In Aarts, B. & McMahon, A. (ed.). The Handbook of English
Linguistics. pp. 591-594. Oxford: Blackwell Publishing.
Crystal, D. (2002). The English Language. 2nd ed. London: Penguin Books.
Garvylenko, N. (2005). Neologisms in American New Reporting. Johannes: Gutenberg University
Mainz
Hatim, B. & Ian Mason. (1997). The Translator as Communicator. London: Routledge.
Hatim, B. (2001). Teaching and Researching Translation. Essex: Pearson Education Limited.
Lyons, J.(1990), Language & Linguistics: An Introduction. Cambridge: Cambridge University
Press.
McCarthy, J. J. (1979a). Formal Problems in Semitic Phonology and Morphology. Ph.D.
dissertation, MIT. (Published by Garland Press, New York, 1985.)

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. McCarthy, J. J. and A. Prince (1986), Prosodic morphology. MS., Brandeis University.
11. McCarthy, J. J. and A. Prince (1988), Quantitative transfer in reduplicative and templatic
morphology, Linguistics in the Morning Calm 2: 3–35 (Seoul: Hanshin).
12. McCarthy, J. J. and A. Prince (1990a), “Prosodic morphology and templatic morphology”, in Eid
and McCarthy (1990), 1–54.
13. McCarthy, J. J. and A. Prince (1990b), “Foot and word in prosodic morphology: The Arabic broken
plural”, Natural Language and Linguistic Theory 8: 209–83.
14. McCarthy, J. J. and A. Prince (1995), ‘Prosodic morphology’, in Goldsmith (1995), 318–66.
15. Matthews, P. H. (1991), Morphology .Cambridge: Cambridge University Press.
16. McDonald, L. (2002). THE MEANING OF “e-”: Neologisms as Markers of Culture and
Technology. Available at: www.yorku.ca/topia/ docs/conference/McDonald.pdf
17. Mo- ore, J. (1990), “Doubled verbs in modern standard Arabic”, in Eid and McCarthy (1990), 55–
93.
18. Newmark, P. (1988), A Textbook of Translation. London: Prentice Hall.
19. Newmark, P. (1991), About Translation. London:Multilingual Matters Ltd.
20. Niska, H. (1998). Explorations In Translational Creativity: strategies for interpreting
neologisms. Available at www.geocities.com/~tolk/lic/kreeng2.htm
21. Plag, I. (2006). Productivity. In Aarts, B. & McMahon, A. (ed.). The Handbook of English
Linguistics. pp. 537-556. Oxford: Blackwell Publishing.
22. Rey, Alain (1995), Essays on Terminology. Translated and edited by Juan C. Sager. Introduction by
Bruno de Bess .
23. Spencer,A. (1991), Morphological Theory.Oxford: Blackwell


151

مجلهيعلمي-پژوهشيانجمنايرانيزبانوادبياتعربي 
 





شماره.32پاييز 1393



املصطلحاتاجلديد وتأثريعلماملصطلحاتيفالدلافؤبينهاعندالرتمج بني
العيببي والفارسي 
رضلاومدللياونائيين*1امنصلر زركلب 2

 -1أستاذ مساعد فی قسم الليو ات جبامعة اصفهان
 -2أستاذ مشاركة فی قسم اللية العتبية و آداهبا جبامعة اصفهان
r.motavallian@fgn.ui.ac.ir

ملخص :

إن اللية ي ظا ت توليد ة وقابلة للتوسقيع ككقن قا املواكبقة للعلقوي ا د قد وتوسقيع .طقاا مفتداةقا فالليقة
العتبيققة والفارسققية ال تسققتثنی مققن ق ا االصققل .إ ققافة إلققی ق ا أ.ققمل مققن املمكققن ا ققوء علققم املفققطلتات
ال ي مت فيمل التعتف علی اإلبقداعات والكفقاءات الليو قة أن .عقتف املفقتدات واملفقطلتات ا د قد و.قتا
و عها واإلستفاد منها عند الرتمجة واختيار املعادل املناسب ا ا اللية ا دف.
ق ا ،ةققدف ق ه الدراسققة تتكيق ا علققی علققم املفققطلتات ،إلققی إظهققار كيقق) ككققن اسققت داي علققم الفققتف
(املورفولوجية) ا الرتمجة بر العتبية والفارسية كما حتاول تتكي ا علقی النفقوا العلميقة ،تبيقر أايقة التعقتف
عل ققی ص ققناعة املف ققطلح وت ققر ريه ا اختي ققار املع ققادل املناس ققب للمف ققتدات واملف ققطلتات ا د ققد الق ق .ش ققر
معظمها من اإلجنلي ة.
لتتقيق ا ا دف ،متت ا ق ا املققال مقار.قة بقر .قتا تلفقة لفقناعة املفقطلتات ا الليتقر فقا فيهقا
م ققن الرتكيق ققب واالر ققتقاا وك ق ق لة ا .ق قواض تلفق ققة م ققن اإلق ق قرتا كم ققا استعت ق ققنا  .ققتا اختيق ققار م ققا عق ققادل
املفطلتات ا د د بر الليتر.
م ققن النتققاصل احلاص ققلة ال ق تفي ققد املرتمجققر واللي ققو ر ققي أن الرتكيققب واإلر ققتقاا اققا أكث ققت الط ققتا ر ققيوعا
واسققت داما بينمققا أن العتبيققة تسققت دي اإلرققتقاا  -مققن ال واصققد املقتمققة -أكثققت مققن الفارسققية .وأ ضققا أن
الرتكيب اإل اا والوصفي اا أكثت استعماال من أ.واعمل األختی.
الکلااتاليبئييي  :علم املفطلتات ،املفطلتات ا د د  ،العتبيقة ،الفارسقية ،الرتكيقب ،اإلرقتقاا،
اإلقرتا .
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