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چکيده:
مداي   ي واژه تواند با علوم جدیدد مررامدی كدرده و دامنده     اي زایا و قابل گسترش است كه می زبان پدیده

توان  می خود را گسترش دمد. زبان عربی و فارسی نیز از این اصل مستثنی نیست. این، درحالی است كه 

مدا و تدوانش زبدانی برداشدته اسدت،       مایی درجهت شناخت خالقیدت  شناسی، كه قدم در پرتو دانش واژه

كار بسدت. در   یابی به عادلما پی برد و درنهایت نیز در ترجره و م ي وضع آن ما را شناخته، به نحوه نوواژه

تدوان از علد     شناسی نشدان دمدد وگونده مدی     این راستا پژومش حاضر سعی دارد با تأكید بر دانش واژه

ما در متون عربی و فارسی بهره گرفت و به این ترتیب بر آن است تا با تأكیدد   ي نوواژه صرف در ترجره

مدا را كده بیشدتر از زبدان      سازي ندوواژه  بر معادل واژه و تأثیر آن بر متون علری، امریت آشنایی با ساخت

سدازي، شدامل    انگلیسی نشئت گرفته است، تبیین كند. براي رسیدن به این مدف، فرایندماي مختلف واژه

مدا بدا    سازي ندوواژه  ماي معادل گیري در این دو زبان، بررسی و راه تركیب و اشتقاق و مرچنین انواع وام

سدازي در ایدن دو    دمد بین انواع مختلدف فرایندد واژه   این مقاله نشان میم  مقایسه شده است. مرچنین 

سازي بیش از زبدان   تر است؛ مروند زبان عربی براي واژه ماي دیگر رایج زبان، تركیب و اشتقاق از روش

ماي مختلف تركیب نیدز،   جوید. البته از بین صورت وندي، سود می فارسی از اشتقاق، آن م  از نوع درون

 دو زبان، كاربرد دو نوع تركیب اضافی و وصفی بیش از دیگر انواع تركیب است.  در مر


 گیري. شناسی، نوواژه، عربی، فارسی، تركیب، اشتقاق، وام دانش واژه ها:کليدواژه
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مقدمه.1
ما نشانگر تغییر زبان  بخشد. آن حیات می ،ما یكی از مقوالت مه  زبانی است كه به زبان نوواژه

زبان را  ي هواژ شوند. مرچنین قدرت زایایی ساخت و بخش الینفک زبان محسوب می بوده

ما در  یافتن معادل مرین نوواژه، نابر سر راه مترجر موجود اما یكی از موانع ؛دمند نشان می

دمند زبان  و نشان می داشتهما در گسترش مر زبانی نقش كلیدي  زبان مقصد است. نوواژه

ماي خود را  واژه ي هتواند باتوجه به نیازماي مختلف ارتباطی، دامن میقدري پویاست كه  به

شود و دانش  ماي زبانی در صرف زبان مطالعه می گسترش دمد. این بخش از خالقیت

مرین علت  به ؛كند ما نقش مهری ایفا می شناسی براي یافتن معادلی مناسب براي نوواژه هژوا

 . امریت واالیی برخوردار استتحقیق و پژومش در این زمینه از 

بررسی مایی  ما نسبت به آن، شیوه پس از تعریف نوواژه و انواع دیدگاه ،در این تحقیق

بنابراین  ؛ما اتخاذ شده و خوامد شد نوواژه ي هكه در زبان عربی و فارسی براي ترجر شود می

شدن با یک  م مواجهسعی بر این است كه دریابی  یک مترج  بین دو زبان عربی و فارسی منگا

ما بین این  تواند معادل مناسبی براي آن بیاید و معروالً كشف معادل نوواژه نوواژه وگونه می

ما  سازي نوواژه ماي معادل وه رامكارمایی میسر است. مرچنین برآنی  تا راه طریق دو زبان از

 را در دو زبان با م  مقایسه كنی .

اي  تواند زمینه تاكنون تحقیقاتی صورت گرفته كه می ،یسازي در عربی و فارس در مورد واژه

عل  الرصطلح أسسه ما عبارت است از:  براي پژومش حاضر باشد. برخی از این پژومش

عل  الرصطلح و طرائق وضع الررصطلحات   (،2008علی قاسری )، العمليةو تطبیقاته  النظرية

اصطالحات علری و  ي وضع و ترجره سازي و لغت  (،2008) خسارةمردوح محرد  ،العربيةفی 

( مرچنین در كتاب 1382علیزاده ) ،گیري در زبان قرض ي . پدیده(1380فرشیدورد ) ،فنی

( در وند صفحه به نحت و 1387رضا ناظریان ) ،مایی در ترجره از عربی به فارسی روش

اي و  مقایسهبررسی  ي هسازي پرداخته شده است؛ اما نگارندگان در زمین ماي واژه برخی روش

 ي هاي براي نگارش مقال انگیزه ،تطبیقی بین دو زبان فارسی و عربی، تحقیقی نیافتند و این امر

. شدحاضر 

از زبان انگلیسی وارد زبان عربی و فارسی  اغلبما  الزم به ذكر است كه وون نوواژه
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 نیاز نیستی . ما نیز بی ماي انگلیسی آن اند، از آوردن واژه شده



تعريفنوواژه.2
 ،زبانی ي هما در پیكر دست داد، كشف آن ما به توان تعریف دقیقی از نوواژه از آنجا كه نری

كنند  شناسان سعی می نگارما و واژه شناسان، فرمنگ زبان این، كاري بس دشوار است. با وجود

 ماي متفاوتی تعریف كنند.  این موضوع را از دیدگاه

كه پس از آن،  شدند تا این ت جدید، كلرات قرضی فرض میتا پایان قرن میجدم ، كلرا

ما كلرات قرضی نیستند و  نوواژه ي هنوواژه براي آن در نظر گرفته شد. واضح است مر ي هكلر

سازي  یكی از مباحث مه ، واژه ،ترامی كلرات قرضی م  نوواژه نیستند. در موضوع نوواژه

بین انواع  "شناسی واژه ي همقاالتی دربار"عنوان با( در كتاب خود 1975است. آلین ري )

شود و معتقد است میچ معیار  ل مییما )صوري، معنایی و كاربردي( ترایز قا مختلف نوواژه

تنها بیانگر گرایش فردي  ،تشخیص نوواژه عینی و دقیقی براي جدیدبودن واژه وجود ندارد و

ستیزي  عبارتی جامعه جامعه یا بهكند كه واكنش  سازي تلقی می است. وي نوواژه را نوعی واژه

را  "نوبودن"اصالً مفهوم انتزاعی  ،نوواژه ي هنظر وي كلر را در پی خوامد داشت. به

 ؛رود كار می اي اشاره دارد كه در زمان خاص در یک زبان به گیرد و تنها به واژه دربرنری

 .(75: 1975)ري،  نوواژه خوامد بود ،بنابراین كلره تنها با توجه به زمان

، نوواژه مطرح كندشناختی از نوواژه  كند تعریف زبان ( كه سعی می2000، 1988نیومارک )

داند كه به تازگی خلق شده است یا واحد واژگانی موجود كه مفهوم  را واحد واژگانی می

دمد كه  دست می ما به بندي از انواع نوواژه جدیدي كسب كرده است. مرچنین وي یک طبقه

ماي  ند از: كلرات قدیری با مفامی  جدید، كلرات ابداعی، واژها ما عبارت اژهبراساس آن نوو

شده، سرواژه،  ما، كلرات منتقل نام ما، شخص نوشته، مرایی   اختصاري یا كوتهیمشتق، عال

دلیل نیاز خاصی  تواند به وي معتقد است ظهور نوواژه می(. 149 -141 :1988 ،)نیومارکنوواژه  شبه

اجتراعی و  ي هعلت توسع كاربردشناختی یا زیباشناختی باشد. نیاز كاربردشناختی بهمانند 

بنابراین خلق  ؛بودن زبان داللت دارد دمد و دومی نیز بر ویژگی خالق تكنولوژي روي می

 (12: 1998)نیسكا،  جدید براي اشاره به شیء یا رخداد جدید است. ي هنوواژه ناشی از نیاز به واژ
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ما براي نامیدن  نوواژه (.2: 2005 ،كو )گاریلنآن پركردن شكاف معانی جدید است  و مدف اصلی

ماي قدیری كه در بافت فرمنگی نوین ارزیابی  ماي جدید یا حتی اندیشه اختراعات و پدیده

ما ابزار مناسبی مستند كه  ( معتقد است نوواژه1: 2002روند. ام سی دونالد ) كار می اند به شده

شوند و  یابند، وگونه فواصل با عناوین جدید پرمی ما تكامل می د وگونه فرمنگدمن نشان می

 آید. دست می فرمنگی و اجتراعی به ي هوگونه مفامی  ذمنی جدید در توسع

سرعت  ما این است كه زبان به وجود آمدن نوواژه گوید علت به ( می988: 1997آریانا )

ماي گرومی در حال گسترش است. مر  در رسانه سرعت راحتی و به درحال تغییر و اطالعات به

اثر رواج آن، دیگر نوواژه قلرداد  نوواژه بوده است و بر ،خاص ي هاي در یک دور واژه

عنوان بخشی از زبان،  كردن كلره به اي از عوامل در محسوب شود. به اعتقاد وي مجروعه نری

آن تصری   ي هونین كلراتی درباركارگیري  ند كه با بها آن مردم ي هكه قسرت عرد استدخیل 

 گیرند. می

فرد دیگري كه تالش كرده است این پدیده را تعریف كند ماریا ترزا كیبر است. وي 

تا از  به سه است كه در زیر بیان كرده( معیارمایی را براي تشخیص نوواژه 255: 1999)

 پردازی .  ر درزمانی مینگاري و معیا یعنی معیار روانشناختی، معیار فرمنگ ،ما ترین آن مه 



شناختي .تعريفروان2-1

شده اما جدید  اي تثبیت كند واژه ( اشاره می541: 2006طور كه پالگ ) مران "نوواژه" ي كلره

شده  خلق آن را یک اصطالح زبانی تازه ،زبانی ي هدر زبان است كه حداقل بخشی از جامع

( است. مروند خود ري 1995دیدگاه ري )شناختی كیبر براساس  كنند. تعریف روان فرض می

مفهوم  "نوبودن "دارد اوالً  ( اذعان می75: 1995كند. ري ) نیز بر این معیار ایراداتی وارد می

 ؛تر باشند به این معنی كه برخی كلرات مركن است نسبت به دیگر كلرات قدیری ؛نسبی است

كه واژگان معین و  رفت. دوم اینتوان درنظر گ مشخصی براي جدیدبودن واژه نری ي هاما دور

تواند  ما را با آن آزمود. یک زبان نری پایداري در زبان وجود ندارد كه بتوان جدیدبودن واژه

طور  اش براساس ابعاد زمانی، مكانی و اجتراعی تعریف شود. مران شكل پایدار در محدوده به

توان نوبودن واژه را براساس  ه نریك دمد باتوجه به این كه تعریف كیبر و ري از نوواژه نشان می
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این موضوع  ي هبودن به گرایش شخصی فرد دربار موقعیت ثابتی در زبان سنجید، مفهوم نوواژه

بودن كلره  نوواژه ي هزبانی است كه دربار ي هكند. براساس مامیت زبانی، این جامع تنزل پیدا می

كه سنجش  اول این :معیار دو مشكل داردكارگیري این  اما به ؛نگاران گیرد نه فرمنگ تصری  می

زبانی نیز  ي هكه جامع گیر است. دوم این كاري بس دشوار و وقت ،فه  جامعه در مورد واژه

. كیبر نیز قصد (74-73: 1995، )رياعترادترین منبع براي فه  جدیدبودن واژه نیست  خود قابل

بلكه وي نیز  ،واژه بدانداعترادي براي تشخیص نو ندارد دریافت شخصی را معیار قابل

شناسان  معیار واقعی، اساس كار را نوعی گرایش فرض كند كه مروند زبان نبودخوامد در  می

راه مناسبی براي  ،اند را براي اطالق به آن استفاده كرده "نوواژه"نویسان بروسب  و فرمنگ

 انجام آن وجود ندارد.



نگاري .تعريففرهنگ2-2

ما،  نامه واژه ،گیرد یک زبان را دربرمی ي هشد اي از كلرات تثبیت سیامهترین منبعی كه  مشخص

زمان یک زبان را  ماي ثابت و م  ما واژه ماست. فرمنگ نامه ما و اصطالح فرمنگ لغت

ما كلراتی مستند  نوواژه ،عنوان یک مرجع در نظر بگیری  گیرند. اگر فرمنگ لغت را به دربرمی

، 1998. محققان دیگري نیز مانند نیسكا (205: 1999 ،)كیبر تندكه در فرمنگ لغت موجود نیس

بودن را منوط به نبودن واژه در فرمنگ  مرچون كیبر نوواژه 2005لنكو  ، گارین2002كریستال 

زیرا  ؛مشخص است نسبت، به ،دانند. از محاسن این معیار این است كه روش كار لغت می

تعریف  این، گیرند. با وجود ما را دربرمی یر از نوواژهغ تعداد مشخصی واژه به  لغت  ماي فرمنگ

كند؛ بلكه تنها كلراتی را مشخص  ماي جدید را تعریف نری نگاري از نوواژه واقعاً واژه فرمنگ

اما معلوم نیست كه این  ؛كار روند اند كه در فرمنگ لغت به اي تثبیت نشده كند كه به اندازه می

بلكه مركن  ،علت این امر نباشد ،مركن است جدیدبودن ؛وضعیت ناشی از وه دالیلی است

بینی، تخصصی،  كاربرد، قابل پیش كه آن كلره، ك  ازجرله این ؛است دالیل دیگري داشته باشد

ما مخزن ترام  نگاران دور مانده باشد. فرمنگ یا صرفاً از وش  فرمنگ مهجور یا تابو بوده و

ه عوامل مختلفی مانند تصری  سردبیر، تقاضاي كلرات نیستند و نوع نگارش آن مركن است ب

ما منبع ناقصی از كلرات را  بنابراین فرمنگ لغت ؛تخصصی بستگی داشته باشد ي هبازار و رشت
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مناسب  ي عنوان مبنایی براي تشخیص نوواژه یافتن واژه در فرمنگ لغت بهنگیرند و تنها  دربرمی

 (.594-591: 2006 ،)كلرننیست 



ماني.تعريفدرز2-3

مستقی  بین تعریف نوواژه و مفهوم  ي ه، رابطذكر نشده استنگاري  تعریف فرمنگ درآنچه 

جدیدبودن آن است. معیار درزمانی جزء اصلی تعریف نوواژه است. براساس معیار وندبعدي 

اي است كه اخیراً در زبان وارد شده و قبالً بخشی از زبان نبوده  كیبر، نوواژه مر صورت كلره

كند  خود مشخص نری خودي است كه به آن وارده بر این تعریفایرادي  (.25: 1999 ،)كیبراست 

طور كه در قسرت قبلی  كدام كلره بخشی از زبان است و بنابراین كدام كلره جدید است. مران

كردن این موضوع نیست و  نیز راه مناسبی براي ثابت  اشاره شد، یافتن واژه در فرمنگ لغت

ما از زبان استخراج  بخشی از زبان است. مروند فرمنگ لغت ،ان دمد كه كلرهتواند نش نری

تواند بازنراي كاملی از  اما مرگز مخزن كاملی از آن نیستند و تنها زبان خود می ،شوند می

این  ي هروش تلفیقی كه مر ،طور كه كیبر خود معترف است كه، مران خودش باشد. نتیجه آن

 حل براي تعریف و تشخیص مفهوم نوواژه است. بهترین راه ،گیرد معیارما را دربرمی

ما را به  توان آن ند و میا متفاوت ،دمند اي كه در آن رخ می ما حتی براساس حوزه نوواژه

ماي  نگارندگان بیشتر نوواژه ،انواع مختلف علری، سیاسی و فرمنگی تقسی  كرد. در این مقاله

كه امروزه دنیاي غرب  اند. باتوجه به این مدنظر قرار دادهعلری را در دو زبان فارسی و عربی 

ماي  واژه ي هعنوان واردكنند در مسائل علری پیشتاز بوده است، اكثراً زبان فارسی و عربی به

ماي مختلفی وجود دارد. در این  ما گرایش  شوند. در مقابله با این نوواژه علری محسوب می

دمند از خود آن واژه یا صورت  بیگانه ترجیح می ي هدل واژجاي یافتن معا گراما به غرب ،میان

پذیر نیستند. در  ماي بیگانه ترجره كنند این واژه گران می زیرا ؛كنند آن استفاده  ي هشد تعدیل

ماي دیگر دنیا  نشان دمند زبان فارسی و عربی مرچون زبان تا كوشند مینگارندگان  ،این مقاله

ما  نوواژه ي هما كربودي ندارند و بهترین روش در ترجر   نوواژهپویا مستند و در بیان مفامی

ما اشاره  ترین آن ماست كه در بخش بعد به مه  سازي در این زبان گرفتن از فرایندماي واژه بهره

 شود. می



رضوانمتولياننائيني،منصورهزرکوبسازيشناسيدرمعادلهاوتأثيردانشواژهنوواژه

133 

 

سازي فرايندواژه.3
متشكل از دو فرایند تركیب و  ، اغلب،ماي مختلف سازي در زبان صرفیون معتقدند فرایند واژه

سازي با توصیف  این دو فرایند پربسامد واژه ي هشناسان دربار اشتقاق است. تعبیر زبان

كه دستورنویسان سنتی تركیب و اشتقاق را در  دستوریان سنتی متفاوت است. باتوجه به این

تعبیر سنتی آن و سپس ابتدا به  ،اند زبان فارسی با الگوگیري از دستور زبان عربی توصیف كرده

 .1پردازی  سازي می دیدگاه زبانشناسی جدید در مورد این دو فرایند مه  واژه



فراينداشتقاق.3-1

گردد كه بر مران صرف  به قرن وهارم مجري برمی "اشتقاق" ي هكارگیري واژ در زبان عربی به

سازي در زبان عربی بر عهده  كند و نقش فراگیري در واژه درونوندي زبان عربی داللت می

اشتقاق  .1در زبان عربی بر وهار نوع است:  "اشتقاق" (111: 1 بالقاهرة مجلةمجمعاللغةالعربية)دارد. 

 .3 ؛(major derivation))القلب الركانی(  اشتقاق كبیر .2 ؛(minor derivation) صغیر یا اصغر

 (. coining)اشتقاق الكبّار یا نحت  .4 ؛(consonantal substitution)اشتقاق اكبر یا ابدال لغوي 

دوم قرن وهارم مجري تنها نوع اشتقاق در زبان عربی فرض  ي هاولین نوع اشتقاق تا نیر

رفت. تا اینكه ابن  فراتر نری ،شد كه از كلراتی كه در لفظ و حروف و معنی تناسب داشتند می

شد كه در  نیز به آن افزود كه شامل كلراتی می هارم نوع دوم اشتقاق راوجنی در اواخر قرن 

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 

: 1982 ،)یعقوبت اضافه گردید باعنوان اشتقاق كبار یا نح ،دستورنویس مصري، "عبداهلل امین"

187). 

 ي هحرفی و حتی به تعداد كرتر و مرچنین ریش سه ي هطی فرایند اشتقاق اصغر از ریش

را فرض  "ب ت ک"ثالثی  ي همثالً اگر ریش ؛شوند حرفی كلراتی مشتق می وهار و حتی پنج

                                                                                                                                                       

سازي برگرفتده  واژه يهجز تعداد معدودي كه از كتب فارسی در زمینماي فارسی ذكرشده در این مقاله بهنرونه -1

 اند.هماي مصوب فرمنگستان انتخاب شداكثراً از واژه ،شده است



1393پاييز.32شمارهادبياتعربيوايرانيزبانپژوهشيانجمن-يعلميمجله

134 

 

، اس  کتابةماي مشتق از قبیل مصدر فعلی:   توان واژه می "كَتَبَ"كنی ، براي ستاک آن یعنی 

عینی: كتاب، اس  تصغیر: كتّیب، اس  مكان: مكتب، مكتبه، كتّاب، اس  فاعل: كاتب و اس  

شوند كه  ماي دیگر فعلی نیز از آن مشتق می مفعول: مكتوب را فرض كرد. مروند صورت

 .انكتب، استكتب مانند كاتب، تكاتب، كتّب، اكتتب، ؛گیرند نام می "الفعل مزیدات"

وجود  خوان ریشه، كلرات جدیدي را به در اشتقاق كبیر )القلب الركانی( تركیبات سه م 

دار )كَبَتَ، بَتَکَ،  تركیبات معنی ،درنظر بگیری  "ب ت ک" ي هاگر ریش ،عنوان مثال به ؛آورد می

نظر او مروند این  بهنامد.  آید. ابن جنی این نوع اشتقاق را اشتقاق اكبر می دست می بَكَتَ( به

كلرات ظامراً میچ ارتباط معنایی ندارند، داراي یک فرامعناي یكسان مستند كه این مجروعه را 

ر(  ب )ج ي اصل و ریشه ،مایی كه ابن جنی به آن استشهاد می كند كند. از مثال م  مرتبط می به

ا قوت بخشیدم. مانند جبرت العظ : استخوان ر ؛است كه معناي غالب آن قوت و شدت است

وي را قوت  ي جبر و براي انسانی كه تجربه ي خاطر قدرت و قوت او كلره اما براي پادشاه به

مجرب و براي مشک كه با نگهداري مایع داخل خود، قدرت و مستی آن را حفظ  ،بخشیده

ما  اما ترتیب حروف در آن ؛اند مروند این كلرات از یک ریشه .شود جراب گفته می ،كند می

آن را به استادش علی فارسی نسبت   متفاوت است. اشتقاق اكبر ابتكار ابن جنی است كه خود،

 (.135 -133: 1952 ،)ابن جنیدمد  می

فرایند ابدال لغوي به جایگزینی یک مرخوان ریشه با مرخوانی كه از لحاظ واجی با آن 

 ؛(205: 1082 ،)یعقوبشود كه به آن اشتقاق اكبر نیز گویند  مخرج است، اطالق می مشابه و م 

مانند )نَعَقَ و نَهَقَ كه مروند معناي متفاوتی دارند و یكی به صداي گاو و دیگري به صداي 

یعنی صداي حیوان مستند و مروند مرخوان میانی  ،االغ اشاره دارد، داراي فرامعناي یكسان

ماي  تعداد مرخوان ،م  نزدیک است. ازسوي دیگر یار بهما متفاوت است، از لحاظ واجی بس آن

ند كه آن م  در جایگاه واحدي رخ ا شوند و تنها در یک مرخوان متفاوت یكسانی را شامل می

 دمند. می

جدید از دو  ي هواژ ،به فرایندي اشاره دارد كه طی آن "نحت"وهارمین نوع اشتقاق یعنی 

ماي اصلی داللت دارد. این فرایند  معناي واژه كه بهشوند  یا تعداد بیشتري واژه ساخته می

 ي همانند واژ ؛در زبان انگلیسی است  acronymyسازي در زبان فارسی و  تاحدي شبیه سرواژه
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الرحی (. این واژه از وهار واژه ساخته شده و بعد بر وزن فعل عربی  الرحرن   اهلل بسرله )بس 

 ع ّ )عن+ما(.  ي هآید یا واژ درمی

بدین معنا  ؛شود در تعریف و تسریه و مدلول اشتقاق اختالفاتی است ونانكه مالحظه می

نظر  نامند و درعوض، به كه برخی آنچه را كه ابن جنی اشتقاق اكبر نامیده است، اشتقاق كبیر می

آنان اشتقاق اكبر در مورد آن كلراتی است كه در برخی حروف، اشتراک و در برخی دیگر 

. براي اجتناب از (111: 1964)مبارک، « نعق و نهق»و « نفث و نفس و نفر»مانند  ؛تغایر دارند

ماي  اي دیگر و با نام گونه اشتقاق را به (212 -100: 2008) ةونین خلطی، مردوح محرد خسار

 بندي كرده است كه عبارت است از:  دیگري تقسی 

  صرفی كه مران اشتقاق صغیر است.  اشتقاق -1

جاي حرف دیگري در یک  ابدالی كه عبارت است از قراردادن یک حرف به اشتقاق -2

 كلره و دو نوع است:

مانند ازدمر به جاي  ؛گیرد تخفیف صورت می دلیل ضرورت صوتی و به الف( صرفی كه به

   ؛ازتهر

گیرد. و نقش مؤثري در وضع واژگان و  ضرورت صرفی صورت نری زبانی كه به  ب(

السراء. )أمطرت( این نوع اشتقاق مران ابدال لغوي یا  و متنتْ نند: متلتْما ؛گسترش زبان دارد

  .(158 مران،) اشتقاق اكبر است

عبارت دیگر براي تعریب  به ؛ابدال براي تعریب اصطالحات امریت و نقش بسزایی دارد

 ي )بیهوشی( در مقابل واژه« التخدیر»مانند استعرال  ؛توان از ابدال استفاده كرد می اصطالحات

و نیز  (narcoce)فرانسوي  ي حسی( در مقابل واژه )بی  «التختیر»و  (anesthesie)فرانسوي 

« التأریث» ي كنی  مصطفی شهابی در فرمنگ لغت كشاورزي خود دو واژه مالحظه می

فرانسوي  ي یب درمقابل دو واژهترت )مریزي و ثبت اراضی( را به« التأریف»)مرزبندي( و 

(abornage)  و(cadastre)برد. و  كار می به ؛زمین است معناي مرزبندي بین دو تكه كه مردو به

 (،electron) ماي فرانسوي عبدالكری  یافی نیز در تعریب اصطالحات فیزیكی درمقابل واژه

(negaton(،)positon) الكهرج»)ذره با بار منفی( و  «الكهرس»)الكترون(، « الكهرب»ماي  واژه »

 . (411. 2008 ،)ر.ک. قاسریاست  كار برده )ذره با بار مثبت( را به
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  ؛اشتقاق تقلیبی )قلب زبانی( كه مران اشتقاق كبیر است -1

  ؛اشتقاق نحتی كه مران اشتقاق كبار است -2

ره كه در اشتقاق الحاقی )الحاق معنایی( كه عبارت است از افزودن یک حرف به كل -3

مانند جدول )از جدل( و  ؛یابد صورت ثالثی به رباعی و رباعی به خراسی ازدیاد حرف می این

دنبال دارد و  اي در كلره، معناي اضافی به كوثر )از كثر(. رضی استرآبادي معتقد است مر اضافه

 ( 1/52: 1975معناي شرَل نیست. ) معناي كثیر و شرلَل به بدین ترتیب كوثر به

سازي و تعریب اصطالحات كارآیی  زبان و واژه ي ن معتقدند این روش براي توسعهارمعاص

 . (210: 2008)خساره، خاصی دارد 

عنوان باسازي در زبان عربی مران نوع اول آن است كه  ترین نوع فرایند واژه درواقع مه 

زبان فارسی با  ذكر است كه دستورنویسان سنتی اشتقاق را در شود. الزم به اشتقاق شناخته می

كه  در صورتی ؛دانستند فعلی می ي هآمده از ریش دست ماي به الگوگیري از دستور زبان عربی واژه

بدین  ؛اند ، آن را وندافزایی نامیدهكرده مطرحشناسان جدید تعبیر دیگري از این فرایند  زبان

كار گرفته  ند و درونوند بهمعنی كه در فرایند اشتقاق، انواع وندما از قبیل پسوند، پیشوند، بیناو

دست آید. وندماي اشتقاقی برخالف وندماي تصریفی فهرست باز  جدید به ي هشود تا واژ می

گیرند.  تر از وند تصریفی به پایه قرار می مرچنین نزدیک ؛دمند و زایا نیستند را تشكیل می

انند ناراحت، توانند از طریق افزودن پیشوند )م مروند در زبان فارسی كلرات مشتق می

)كشانی تعداد پیشوندما و پسوندماي ذكرشده در آثار مختلف  ي هدست آیند، با مقایس تاب( به بی

شود كه زبان فارسی  نتیجه گرفته می (1372و مقربی 1372و 1370و  1358؛ صادقی 1371؛ كلباسی 1371

عربی باوجود تعداد  اما زبان ؛(85: 1380 ،نقل از شقاقی )بهزبان پسوندي است  ،ازنظر اشتقاق

 ،سازي از این نظر كارگیري درونوند در واژه علت كثرت به معدودي پسوند و پیشوند اشتقاقی به

 طور كلی با شود و به باعث تغییر معنی پایه می كه است فرایندي زبانی درونوندي است. اشتقاق

 دمد را تغییرمی دستوري ي مقوله این تغییر اساسی است و كل  گامی اما ؛مرراه است مقوله تغییر

. در زبان فارسی مثالً در (47: 1993 ،و كاتامبا 32-31: 1990 ،)الینزدمد  زیر طبقه را تغییر می گامی و

دستوري  ي هكل مقول ،شده است ساخته "دان"به ستاک حال  "ش"كه با افزودن پسوند "دانش"

به این كلره در  "گاه"وند اما افزودن پس ؛تغییر كرده است و فعل به اس  تبدیل شده است

كند.  دمد و این اس  انتزاعی را به اس  مكان تبدیل می مقوله را تغییر می ي ه، زیرطبق"دانشگاه"
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حل مناسبی است كه به  ما راه یابی نوواژه استفاده از اشتقاق در زبان فارسی و عربی در معادل

واره در مقابل  ، نشانgrantكلراتی مانند پژومانه در مقابل  ؛كند ما كرک می پویایی این زبان

logo مرپا در مقابل ،escort مایی از این دست مستند. از آنجا كه عربی زبان درونوندي  نرونه

كار نرفته است. از  است، برعكس فارسی پیشوندما و پسوندماي اشتقاقی زیادي در آن به

 "ال"بیّ، فضیّ، ایرانیّ و...( و از پیشوندماي اشتقاقی پسوندماي اشتقاقی، یاء نسبت )مانندذم

كه  اما باتوجه به این ؛توان در عربی نام برد و...( را میادريةنافیه )مانند السلكی، ال اخالقی، ال

كردن  بر این اساس تغییر معناي كلره اكثراً با اضافه ،زبان عربی زبانی درونوندي یا قالبی است

مانند )الف(  ؛در بین حروف ریشه كه مرگی مرخوان مستند مرراه استوندي  ماي درون واكه

در رجال مقابل )ان( در )مردان( یا این امر با اعرال قالب یا وزن خاص بر ریشه صورت 

مقابل واپ+خانه.  مطبعةمقابل بنیان+گذار و  ،مقابل كار+مند و مؤسس ،مانند: موظف ؛گیرد می

توان به موارد زیر  ما می یابی نوواژه در زبان عربی براي معادلبراي استفاده از اوزان و اشتقاق 

 اشاره كرد: 

 ؛Telemeterسنج( در مقابل  مانند: مرقب )مسافت meterبراي پسوند  مفعلوزن  -

و اس  آن با  manageable در   ableاز فعل مضارع مجهول مانند یؤكل براي پسوند  -

 ؛)قابل نوشیدن( المشروبية potabilityمصدر صناعی مانند 
در مقابل   itisوزن افتعال براي داللت بر التهاب مانند امتعاد )ورم معده( براي پسوند  -

gastritis ؛ 
 معايشةمانند  con - com-, sym -, synبراي پیشوندماي  مشارکةبراي  مفاعلةوزن  -

  ؛symbiosisزیستی در مقابل  م 
 mega-, megalo , macroبراي داللت بر ضخامت براي پیشوندماي  فعلميةوزن فعل  و -

 ؛megalohepatiaشدن كبد( در مقابل  )بزرگ کبدميةمانند 
جاي ترجره وندماي موجود در یک  بنابراین وون زبان عربی یک زبان اشتقاقی است، به

كه  drinkableعنوان مثال اصطالح  به ؛كند اصطالح خارجی، از یک اصطالح مشتق استفاده می

پسوند به  ي جاي ترجره تشكیل شده است در عربی به ableو یک پسوند  drinkاز یک فعل 

 شود مجهول فعل مضارع استفاده شده و گفته می ي از وزن فَعول یا از صیغه« قابل» ي واژه
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 ؛ماي صرفی بیان كرد توان در قالب و وزن وندما را نری ي همروند مر« شَروب و ی  ُِِشرب»

مایی از  اصطالحات علری نرونه ي ماي زبان عربی براي ترجره مرین دلیل فرمنگستان به

 (.467: 2008)قاسری، اند  ه دادهیوندماي انگلیسی و فرانسوي ارا ي هترجر


.فرايندترکيب3-2

كند. دستورنویسان سنتی در مورد این فرایند  سازي ایفا می تركیب نیز نقش اساسی را در واژه

كه در تعریف  اند. درحالی نامیده ماي حاصل از وندافزایی را تركیب  دیگري داشته، واژهنیز نظر 

و از  (54: 1993)كاتامبا، شود  شناسان، این فرایند از تركیب حداقل دو ریشه یا پایه تشكیل می زبان

دست آورد.  جدید به ي هتوان واژ بسیط یا غیربسیط می ي هطریق كنارم  گذاشتن دو واژ

تواند اضافی  می ،كند ( اشاره می1376طور كه دبیر مقدم ) ماي نحوي این فرایند مران ساخت

ما مشخص  طور كه در مثال نشین( باشد كه مران نبات(، عطفی ) كامگل( و انضرامی)دل )آب

در زبان فارسی  1دمند. اضافه را از دست می ي هاضافه، حرف اضافه و نشان ي هكسر گاه، ،است

كارگیري این شیوه  ماي اشتقاقی بیانگر امریت به سازي نوواژه كیب حتی در معادلاستفاده از تر

 «(.bedding»، لوازم تختخواب «ecofact»شناسی محیطی ماست )مانند باستان در مقابله با نوواژه

ما بسیار رایج است.  سازي نوواژه بنابراین در زبان فارسی استفاده از تركیب براي معادل

( و 105-95: 1388(، افراشی )435-428: 1389ازجرله فرشیدورد ) ،شناسان برخی از زبان

توان  می اند كه ( انواع مختلف تركیب را در زبان فارسی برشررده95-91: 1386شقاقی )

ماي زیر را براي  صورت خالصه تركیب ما، به نحوي بین اجزاي این تركیب ي هبراساس رابط

 دو مورد اول كاربرد بیشتري دارد. ،ز این میانكه ا بیان كردما  مقابله با نوواژه

آید  وجود می اسنادي به ي هاز تركیب اس  و صفت با رابط اغلبكه  ،تركیب وصفی -1

 narrow“فكر ، كوتهBlue-collar “ آبی  ، یقه”bloom“، سپیدگرد ”hand glider“پر  )مانند سبک

minded”، گرد  نوک“rotund” نسبت یا پسوندماي  "ي"كردن  اضافه(. گامی نیز این تركیب با

 .(”mucronate“ 2منقاري شوند )مانند برگ نوک دیگر به اجزاي تركیب حاصل می

                                                                                                                                                       

 ( در این زمینه تحقیق مفصلی انجام داده است باعنوان: تركیب و اشتقاق در زبان فارسی 1389فرشیدورد ) -1

 شود.تدریج مانند نوک پرندگان باریک میویژگی برگی است كه به -2
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آید كه گامی این  دست می الیه به نشینی دو اس  مضاف و مضاف تركیب اضافی از م  -2

لرزه  ( و گامی مقلوب )مانند زمین”space structure“فضایی  ي هصورت ساده )ساز رابطه به

“earthquake”) .است 

گامی  .شود تركیب عطفی با عطف دو اس ، دو صفت یا دو فعل اس  شده ساخته می -3

، پست و  ”live and death “آشكار و گامی پنهان است )مانند مرگ و زندگی  ،حرف ربط

شیر یا  ”Jerry built“، بساز بفروشی ”wash and wear “ بشور و بپوش ،”high and low ”بلند

 (”head or tail“خط 

شود )مانند مریشه غایب  دیگر ساخته می ي هتركیب قیدي از تركیب قید به مرراه ساز -4

“ ever-absent”تندنویس ، “stenographer”، 1زا ریشه سخت “difficult-to-root”) 

ی آید كه گام دست می یا صفت مبه  با اس  یا صفت به نشینی عدد تركیب عددي از م  -5

، ”two store“مرراه است )مانند دوطبقه در مقابل  "ه"یا  "ي"این تركیب با پسوند نسبت 

واكه  ، نی ”party-cloudy“ابري  و نیره ”two-headed ”، دوسره  ”multinational ”وندملیتی

“semi vowel”،كوري  نیره“ hemianopia”.) 

كند )مانند  مفعول را ایفا میتركیب مفعولی كه در آن یک جزء تركیب، نقش  -6

”whittler“، واقو تیزكن در مقابل ”chronometer”سنج زمان ، ”scraper“تراش  زمین،

 . (”concordance “یاب  ، واژه”omnivore“ویزخوار  مره،”baccivorous“ 2خوار سته

 3پزي نحوي تركیب نقش متر  را دارد )مانند تابش ي هتركیب مترری كه در آن مست -7

“radiation curing”،4پوش تاج 
“canopy”5سنجی ، تداخل “interfrometry”)6 

                                                                                                                                                       

 دمد.دشواري ریشه میاي كه بهویژگی قلره -1

طور عرده از ما بهآن يهجانورانی دارد كه تغذیباغبانی است كه داللت بر ویژگی  يهاي مربوط به حوزواژه -2

 ماست.سته

 پلیرر است كه به ایجاد اتصال عرضی به كرک تابش فرابنفش اشاره دارد. يهاصطالحی مربوط به حوز -3

 شاره دارد.شناسی به سقف متشكل از تاج درختان در جنگل امنابع و جنگل يهاین واژه در حوز -4

كار سنج بهماي فیزیكی با استفاده از تداخلگیري برخی از كریتاین اصطالح در فیزیک براي روش اندازه -5

 رود.می

( كه 100و  97: 1388 ،توان به دونوع تركیب دیگر نیز اشاره كرد )افراشیماي فوق میعالوه بر تركیب -6

← 
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باشد با  نسبت زبان فارسی زایایی كرتري داشته سازي زبان عربی تركیب به شاید در واژه
به این  ؛كند ما ایفا می نوواژه ي هنقش اساسی را در ترجر ،در زبان عربی، تركیب این وجود

شوند.  شوند به بیش از یک واژه برگردانده می كلرات علری كه وارد این زبان می بیشتر ،ترتیب

، یا  youther اشتقاقی ي هجوانی( درمقابل كلر ي ه)مرحل« الشباب مرحلة»كلرات تركیبی 

یا معادل   bioterrorismاشتقاقی  ي ه)بیوتروریس ( درمقابل كلر« ارماب احیائی» ي هكلر

)حساسیت شدید( درمقابل  "الحساسيةفرط "فرط مانند  ي با كلره hyperقراردادن 

hypersensitiveness  درمقابل روان+شناس و حارس « عال  النفس»و مرچنین مواردي مانند

گیري از تركیب در مقابله با  امریت بهره ي هدمند الررمی درمقابل دروازه+بان نشان
مانند  ؛ربی به بیش از دو جزء م  برسدی مركن است تركیب اضافی در عتماست. ح نوواژه

 « المعدةالتهاب نسیج »، «حملةمحواالمية»

ترین الگوي نحوي است. در زیر  ساخت اضافی و وصفی اصلی ،در نظام تركیبی زبان عربی
 كنی : ما اشاره می سازي نوواژه مایی از كاربرد این سه شیوه در معادل به نرونه

 Automatic ”گیري خودكار( درمقابل مانند: االتصال التلقائی )شراره وصفیتركیب  -

Dialing”و اتصال مباشر )ارتباط مستقی ( درمقابل” Direct Connection” تعليميةبرمجیات 

  ”Courseware ”افزار( در مقابل )درس

 الصفحةو اعداد  ”Data Entry“ دمی( درمقابل د: ادخال البیانات )دادهتركیب اضافی مانن -

 ”Page Setup“ )تنظی  صفحه( درمقابل

 « الطبيعيةالرصادر  ادارة»، «الساحليةتلوث الریاه »تركیب اضافی وصفی مانند:  -

ماي مذكور در  روش ي البته ساختارماي تركیبی دیگر نیز در عربی وجود دارند كه به اندازه
 مرچون: ؛ما معرول نیستند سازي نوواژه معادل

كه  علت این اش به دمنده مركبی كه ساختار نحوي اجزاي تشكیل ي ه)واژ 1مزجی تركیب -
                                                                                                                                                       

 يافتد تركیب نهادي كه در آن از بین اجزاي جرلهندرت اتفاق میبه ماسازي نوواژهما براي معادلاستفاده از آن

پسند( و تركیب بدلی كه در آن یک جزء از تركیب براي جزء دیگر نهاد و بن فعل باقی مانده است )مانند مره

 (.”stepson“كند )مانند پسرخوانده نقش بدل را ایفا می

اي كه با م  ماي دوكلرهما و مصوتدر تركیب مزجی صامتتفاوت تركیب مزجی با نحت در این است كه  -1

 رود. ما از بین میما و صامتاما در نحت بخشی از مصوت ؛روداند از بین نریتركیب شده
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 "غیرمنصرف"ناپذیر یا  تصریف غلبا ،به این نوع كلرات .مشخص نیست ،بیگانه دارد ي هریش

(. البته باید گفت در عصر خیزش زبان عربی، دانشرندان بسیار "سیبویه"مانند  ؛شود اطالق می

، النظامی (Wireless)مانند: السلكی « ال»ویژه از تركیب  یب استفاده كردند بهاز این نوع ترك

(No systematic) المدرسی ،(No teachers الفلز ،)(No metal ال شرج ،)(No charge) ال ،

غیر از  ناموازي و... به (Anaerobic) هوائية، ال (No balance)، ال توازن (No Chromatic)لونی 

مایع، غیرمباشر  نیره (Semiliquid)سائل  مانند: شبه ؛دیگري م  استفاده كردند از كلرات« ال»

(Indirectly) توازن  غیرمستقی ، عدم(Imbalance)  نامرگونی، بین القطاعات(Intersectoral) 

فراصوتی، تحت  (Ultrasonic) دوسر، فوق صوتی ي عضله (Biceps)بخشی، ذات الرأسین 

 ( 453و452: 2008)ر.ک. قاسری، یرپوستی ز (subcutaneous)الجلد 

 ( "تابط شرّا"مانند  ؛اسنادي وجود دارد ي ه)بین دو جزء آن رابط 1تركیب اسنادي -

  .عشر( سبعةتركیب عددي )مانند  -

 اغلب،آید و  وزن با آن می اي مشابه و م  تركیب اتباعی كه در آن بعد از یک كلره، كلره -

مانند: حیصَ بیصَ، حَسَن بَسَن، خراب یباب. در فارسی نیز  ؛دوم معناي لغوي ندارد ي هكلر

پوده. در فارسی بین دو  وكوله، روده كج متاب، میف، كتاب مانند: كیف ؛ونین تركیبی وجود دارد

دار  باید معنی اول حتراً ي كه كلره و دیگر این« مور و شور»مانند  ؛آید گاه واو عطف می ،كلره

دار نباشد از  اول معنی ي دار باشد و اگر كلره دوم ضرورتی ندارد كه معنی ي اما كلره ؛شدبا

 .(37: 1387پور،  )ر.ک. رحی « شار و مار»مانند  ؛رود شرار می الفاظ مزدوجه به

  (455: 2008)قاسری، نوع است:  ما در عربی سه تركیب

مانند مكرسكوب  ؛كلرات آن دخیل و بیگانه است ي ماي بیگانه كه مره الف( تركیب

 ؛الكترونی

 درجةمانند فرط التسخین،  ؛ماي اصیل كه ترام كلرات آن عربی اصیل است ب( تركیب

                                                                                                                                                       

-عنوان اس  خاص یا بهتر بگویی  بهماي اسنادي كه بهشایان ذكر است كه در فارسی نیز شبیه ونین تركیب -1

كه این نوع  "بنگر"و  "مددكن"و "صبركن"ماي مانند اس  فامیل ؛می رود وجود داردكار عنوان اس  فامیل به

 شده نامید.ماي اس توان فعلما را میتركیب
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 ؛الغلیان  ةحرار

مانند  ؛ماي مختلط كه بخشی از آن دخیل و بخشی دیگر عربی اصیل است ج( تركیب

 البروتون.   کتلة دلتا، أشعةاالصطرالب التام، تریاق األفاعی، 

ذكر این نكته ضروري است كه در این مقاله در مورد تركیب و اشتقاق، تعریف 

بسیط یا  ي هشناسان جدید مدنظر است و منظور از تركیب، كنارم  قرارگرفتن دو واژ زبان

كه اشتقاق یعنی وندافزایی كه مران  جدید است؛ درحالی ي هدست آوردن یک واژ هغیربسیط و ب

  پسوندي و پیشوندي و درونوندي است. اشتقاق


سازيدرعربيوفارسي .فرايندهايديگرواژه4
یابی  در زبان فارسی و عربی از دو فرایند تركیب و اشتقاق در مقابله با  از آنچه گذشت درمی

سازي  ماي مه  دیگري نیز براي معادل شود. عالوه بر این دو فرایند روش ما استفاده می نوواژه

فرایند  ي هبرپای گاهو  (131-129: 1386 ،)ر.ک. شقاقیگیري نام دارند  روند كه وام كار می ما به نوواژه

 : را دارندگیرند و الگوماي متفاوت زیر  اشتقاق و تركیب صورت می

گرده ترجمه-1 آن  ي هدر این شیوه ابتدا واژه را به عناصر سازند :1برداري يقرضييا

 ي كنی . البته در ترجره گیرنده ترجره می جزء به زبان وام ما را جزءبه تجزیه كرده، سپس آن

ما در زبان اصلی از  ما یا تعبیرماي زبان بیگانه رعایت نسبی ترتیب اجزاي آن لفظ واژه به لفظ

گیرند از سوي دیگر  گونه عنصرما را قرض می سو و رعایت منجارماي زبانی كه این یک

thermometer) در مقابلمانند دماسنج  ؛ضروري است در زبان فارسی و استرجاع البیانات (

در زبان عربی و نیز كلرات زیردریایی و تحت ( Data Retrieval) ما( درمقابل )بازدمی داده

 بیشتر .. قابل ذكر است(submarine)ترتیب در زبان فارسی و عربی در مقابل  البحري به

 تركیب آورده شده است از این نرونه مستند.ذیل فرایند  "2-2"مایی كه در بخش  مثال

ماي  ما و پدیده نوواژه ي ماي ترجره ترین راه ترین و آسان مروند این شیوه یكی از ساده

: 1370فر ) اما مرانطور كه خزاعی ،كامالً طبیعی براي غنابخشیدن به نظام واژگانی زبان است
                                                                                                                                                       

 بردارييا گرته -1
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آنجاكه در این نوع ترجره نیازي قرضی تیغ دودم است و از  ي هترجر"كند  ( اشاره می25

 "ماي زبان غافل براند. مركن است از قابلیت ،نیست كه مترج  خالقیتی از خود نشان دمد

 ي هیابی براساس كاركرد پدید در این نوع معادل يابيمفهومي: تعبيرقرضييامعادل-2

مانند سنگواره ؛ دمد اي را گسترش معنایی اي بسازد یا واژه كند واژه وارداتی، مترج  سعی می

 وري درمقابلافن ي ه، واژ(Democracy)ساالري درمقابل  ، مردم(Fossil)درمقابل 

(Technology) و وراغ رامنرا درمقابل(indicator)   در عربی مانند: الحاسوب الرحرول

  )اتومبیل( ةو سیار(Bicycle))دوورخه( درمقابل  دراجةو  (Laptop)كیفی( درمقابل  ي )رایانه

 Photoshop)فتوشاپ( درمقابل  ي الصور )برنامه معالجةو برنامج  (Automobile)درمقابل 

Program)بین فارسی و انگلیسی در  ي شود در مثال اخیر در مقایسه طور كه مالحظه می. مران

و  بین عربی ي كه در مقایسه كار رفته، درحالی فارسی م  ترجره و م  تعبیر قرضی به ي واژه

 عربی تنها تعبیر قرضی استفاده شده است.  ي انگلیسی در واژه

مانند  ؛كنند ما را ابداع می یابی، برخی واژه دلیل به تنگناافتادن در معادل البته گاه در عربی به

 ي ماتوف براي مودم و ناسوخ براي فاكس و حتی در برخی موارد به استفاده از خود واژه

ترتیب  به (Personalize) , (default) , (setting)ماي  اگروه براي واژهمثال  ؛دمند بیگانه تن می

گونه كه باید بار معنایی  دلیل تفاوت فرمنگی آن به ،برند كار می ، اعتیادي و اعدادات را بهشخصنة

بسا معناي روانشناسی از آن برداشت گردد و یا  وه« شخصنة» ي مثالً واژه ؛مورد نظر را ندارد

 بخشیدن باشد. تجس معناي  به

قرضي:-3 گیرنده  اي را در زبان وام كند واژه مترج  سعی می ،در این نوع مقابله تغيير

 "مجاز"كارگیري  گامی نیز به ،گسترش دمد تا معناي آن نوواژه را نیز دربرگیرد. این عرل

(Trop) یابد. این  میكه در آن لفظی از معناي اصلی خود به یک معناي علری انتقال  گیرد نام می

مانند سوزن  نقل معنا از یک معناي لغوي عام به یک معناي علری خاص است. در فارسی

وین ،(tissu) شناسی ، بافت )صورت مخفف بافته( و كاربرد آن در زیست(Ampoule)درمقابل 

و سپرده  (pli)شناسی  زمین ي هكشیدگی پوست صورت و كاربرد آن در حوز م  معناي به به

« الزجاجةعنق »و در عربی مانند (depot)بانكی  ي هي امانت و استفاده از آن براي سپردمعنا به

)قاسری، كه براي بیان یک معبر تنگ یا یک موقعیت سخت و دشوار نیز استفاده شده است 
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سازي  ماي واژه این مران مطلبی است كه فرشیدورد تحت عنوان نقل در روش (.356: 2008

معنی امتیازات و محسنات  منر كه در قدی  به ي كند كه واژه مطرح میفارسی آورده و ونین 

شود. و یا  است، امروزه به یک رشته از معارف بشري اطالق می بوده و درمقابل عیب قرار داشته

. (62: 1380)ر.ک. فرشیدورد، آید  معنی مردم می امروزه به ،معناي مذمب بوده ملت كه در اصل به

مطرح كرد « كارگیري كلرات قدیری در معناي جدید به»عنوان باتوان  میدر عربی این روش را 

كردن و دریدن ویزي بوده  معناي سوراخ ، مانند اختراق كه در قدی  به(30: 2005)علی بوخات ، 

رود. و یا  كار می به ،معناي ورود غیرمجاز به سیست  اي به اصطالح رایانه ي است؛ اما در زمینه

اي  اما در اصطالحات رایانه ؛كردن است كردن و آرایش و ترتیب و روشرند ظ معناي من تنسیق به

   كار رفته است. به (Formating)كردن  معناي فرمت به

ترجره  عینه بهمترج  بخشی از نوواژه را  ،در این نوع مقابله ترجمهوتعبيرقرضي:-4

و فضانورد درمقابل (Airplane)مانند مواپیرا درمقابل  ؛كند كند و بخش دیگر را تعبیر می می

(spaceman). خراش( درمقابل  السحاب )آسران ناطحةدر عربی مانند(Sky scrap) 

دمنده وارد  مترج  بخشی از نوواژه را عیناً از زبان وام ،در این عرل آميزشقرضي:-5

مانند فیزیكدان  ؛كند جایگزین میگیرنده  كند و بخش دیگر آن را با جزئی از زبان وام می

 taxi)ران درمقابل  ، تاكسیmicrobiologist)) شناس درمقابل ، میكروب(physicist)درمقابل 

driver) بردار در مقابل  و فیل(film taker) )در عربی مانند ادمان االنترنت )اعتیاد به اینترنت .

الرحتوى الفونیری  (Chemist)درمقابل و كیریائی )شیریدان( (Internet Addiction)درمقابل 

ماي واجی(  )واحد فونيماتيةو وحدات  (Phonemece content))محتواي واجی( درمقابل 

گیرنده، در این  . گامی نیز با رعایت آوایی و دستوري زبان وام (Phonematic Units)درمقابل 

(ionic) یونی شود در زبان فارسی مانند بیگانه مصدر ساخته می ي هزبان از كلر یونیده ،

(ionized)، یونش(ionoization). 

( )روش پیوندزنی( كه در آن hybridization)التهجین  طريقةدر عربی روشی است باعنوان 

مانند صوتی  )واج( درمقابل  ؛ماند زبان بیگانه باقی می ي كلره ترجره شده اما صیغه ي ریشه

Phon+eme))  معنا( درمقابل(  و داللی(Semant+eme)  درمقابل )و صرفی  )واژک

(Morph+eme)  پسوند یعنی(eme)  را به واژگان عربی متصل كرده است. البته این روش
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 .(152: 1426، ة)حیادر ما در یک زبان است و مضرترین روش ترین سازي از خطرناک واژه

ما را با م   واژهیابی نوواژه بخشی از  گامی مترج  براي معادل آميزي: ادغامياواژه-6

 ي هدرمقابل واژ صداآمیزي است و ي هشد كه صورت ادغام 1مانند صدامیزي ؛كند ادغام می

 magnetic)برقاطیس كه درمقابل برق مغناطیسی  ي هیا واژ 2رود كار می به(mixing)انگلیسی 

power)زمینی  مویابی درمقابل موشرندیابی برون ي هشود.كلر استفاده می(Search for Extra-

Teresstrial Intelligence :SETI)اي از این دست است. این روش، مران نحت در  نرونه

عربی است. نحت در عربی عبارت است از ساختن یک واژه از تركیب دو یا وند واژه به شرط 

نحت را از انواع  ،طور كه اشاره شد ما تناسب معنایی وجود داشته باشد. مران اینكه بین آن

شده از  )درآوردن لوزه( كه مركب است از )صل( گرفته ةمانند صلوز ؛اند اق نیز دانستهاشتق

درآمده است. البته این موضوع  فعللةو در وزن  ةشده از اس  لوز ( گرفتهوزةمصدر استئصال و )

. ساطع حصري (2002)ر.ک. مطلوب،  ن داردادر عربی موافقین و مخالفینی در بین قدما و معاصر

ترین عوامل و وسایل گسترش زبان عربی  ل است و آن را از مه ینحت امریت زیادي قابراي 

بازم  محدودند و  ؛ما زیادند ما و قالب وون معتقد است اگروه در زبان عربی وزن ؛داند می

. احردبن فارس و ثعالبی و سیوطی از قدما و (25: 2002)مطلوب،  باید از تركیب نیز سود جست

 ،ناحرود شكري آلوسی و عبدالقادر مغربی و مصطفی صادق رافعی از معاصرجرجی زیدان و م

 (26، مران) .كنند روش نحت را تأیید می

مانند كهرمغنطیسی)كهرباء+مغناطیس(  ؛آمیزي در عربی یا با تركیب دو اس  است واژه

گردي( و نطغرافی  معناي )خواب )سیر+منام( به السرمنةمعناي برق مغناطیسی و  به

 ة)وجع+كلیه( درد كلیه و وجعد وجعلةمعناي كرربند جغرافیایی و  ق+جغرافی( به)نطا

سی (  و یا با تركیب یک حرف و یک اس  مانند الالسلكی )بی 3( درد معده.ة)وجع+معد

                                                                                                                                                       

پس از تولید اشاره دارد كه در آن صداماي مختلف  يهرود و به مرحلكار میسینرا به يهاین واژه در حوز -1

 شود. فیل  با ترازماي گوناگون درم  آمیخته و در یک باند ضبط می

 مایی مانند سكنجبین )سركه+انگبین( و فوتسال )فوتبال+سالن(.مرچنین است واژه -2

 ه كنید.از احرد مطلوب مراجع اللغةالعربيةبراي اطالعات بیشتر به كتاب النحت فی  -3
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و تركیب   آمیزي( گرایی(. البته جاي توضیح دارد كه برخی بین نحت )واژه )ندان  يةالالادر

و برمائی و  يةمایی مانند الالسلكی و الالادر اند و معتقدند تركیب ل شدهیتفاوتی قا ،مزجی

پیوسته و یک واژه را  م  به ي وون دو كلره ؛بلكه تركیب مزجی است ،رأسرالی نحت نیست

  (182 -180: 2008)ر.ک. خساره، نه بخشی از دو كلره.  ،اند ساخته

  است: (. پنج نوع نحت در عربی آورده43: 2005علی بوخات  )

آخر آن )یاء( مشدد نسبت  م  در شدن دو اس  به نحت نسبی: كه در آن پس از اضافه -1

 مانند عبشریّ از عبدشرس و طبرخزي از طبرستان و خوارزم. شود؛ نیز اضافه می

مانند:  ؛اسریه یا فعلیه گرفته شده است ي اي: كه اصطالح از یک جرله نحت جرله -2

نحت فعلی »الرحی  و جعفد از جعلت فداک. خساره این نوع نحت را  الرحرن اهلل بسرل از بس 

 (.179: 2008، ة)خسار نامیده است« جملةمن 

مانند: برش  ؛شود یک اس  گرفته می ي نحت اسری: كه دو نوع است؛ یا از دو واژه -3

یک شده و  شده از طائر البرقش و جلرود برگرفته از جلد و جرد و یا از یک فعل گرفته گرفته

بندي  د است. در تقسی یشده و باء در آن زا برقع كه از رقع گرفته  مانند: ؛حرف زائد م  دارد

 (.مران) عنوان شده است« نحت فعلی من اسرین»خساره، این نوع نحت 

شود و درمعناي مران كلرات  یک صفت ساخته می ي نحت وصفی كه از دو كلره -4

شده  شده از ضبط و ضبر و صلدم )داراي سً  قوي( گرفته ضِبَطر )مرد قوي( گرفته مانند: ؛است

بلكه آن را از مصادیق  ،داند سازي را نحت نری از الصلد و الصدم. البته خساره این نوع واژه

 (.مرانآورد ) شرار می الحاق به

« أنّ»و «  لكنْ»كه معتقدند از « لكنّ» ي نحت حرفی: مانند نظر برخی نحویان درباره -5

 است.  گرفته شده

 نحت تخفیفی: مانند بالعنبر از بنی العنبر و بالحارث از بنی الحارث.  -6

 ي هگیري است كه براساس آن واژ تعدیل نیز الگوي دیگري براي وام تعديل:-1

كند. منگامی كه این  گیرنده شكلی متفاوت پیدا می شده براساس الگوي زبان وام گرفته قرض

تعریب به وند  ي كلرهگیرد.  تعریب نیز نام می ،بیگانه اشاره داردشیوه به تلفظ عربی كلرات 

غیرعربی را در زبان خود با رعایت  ي معناست: اول: عبارت از این است كه عرب یک واژه
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 1اند. گیري م  گقته مانند نرجس كه به آن دخیل یا وام ؛قواعد آوایی و صرفی عربی تلفظ كند

متون غیرعربی به زبان عربی. مانند  ي بارت است از ترجرهدوم ع (158 و 43: 1992 )الخوري،

اي زبان  كه زبان عربی را در جامعه متون حقوقی، اقتصادي، ادبی و ... و سوم: این ي ترجره

 رسری آن قرار دمند. در این جستار منظور از تعریب، معناي اول است.

تعریب  ي هی است، الزماز آنجاكه زبان فارسی و عربی متعلق به دو گروه متفاوت زبان

كلرات فارسی، ایجاد تغییراتی در واژگان است؛ مروند برخی واژگان كه یا وزن عربی داشته 

و  "شهنشاه"مانند  ؛مانند شان حروف فارسی نباشد بدون تغییر می باشند و یا در بین حروف

 ؛گیرد صورت می ما بنابراین منگام تعریب كلرات، تغییراتی در آن . ن(1988)تونجی،  "خراسان"

معرب روزنه و جی  مانند بابونج معرب بابونه و  روزنةمانند تبدیل ماء غیرملفوظ به: تاء مانند 

...)ر.ک. تونجی. قاف مانند خندق معرب كنده و تبدیل چ به شین مانند شیشان معرب وچن و 

1998 ) 

خوري ماي االتقان و الرزمر كلرات معرب را معرفی و احصا كرده است.  سیوطی در كتاب

اند. و تونجی   كند كه معرب شده ( به كلرات فارسی در قرآن كری  اشاره می165-164. 1988)

عنوان  اي از كلرات فارسی معرب را آورده است. این شیوه به ( در كتاب خود مجروعه1988)

كلراتی مانند متل، كاپشن،  (.162-154: 1994، )خسارهگردد  می حل در ترجره پیشنهاد آخرین راه

 ي هكلر اند و با كری تغییر آوایی وارد این زبان شده گاهشامپو، آلبوم و بلوار در زبان فارسی كه 

یا كلراتی مانند  Ideologyایدئولوژي در زبان فارسی و ایدیولوجیا در زبان عربی در مقابل 

درمقابل « عل  النفس اللغوي»جاي  )روانشناسی زبان( كه به اللغويةمتل، كو السیكولوجیا 

Psycologie Linguistique رود و مانند تختج معرب تخته و تشنّجَ كه از ونگ فارسی  كار می به

از مَزار  2معناي گرفتن با ترام انگشتان. لولب معرب لوله و مَزاردستان تعریب شده است به

                                                                                                                                                       

عربی  در "بست"وون  ؛مانند بستان كه فارسی است ؛عربی ندارد يریشه .1ماي دخیل: ماي تشخیص اس راه -1

مانند طازج كه  ؛شوندما حروفی بام  آمده است كه در عربی در یک كلره بام  جرع نریدر آن .2وجود ندارد. 

-مانند ابریس  )افعیلل( )شحود. بی ؛وزن عربی ندارد .3آیند. وون در عربی حرف ط و ج بام  نری ؛معرب است

 (39/346تا. 

عربی بین  يرسد این واژهنظر میبه ،( مزاردستان را جزء كلرات معرب آورده است84. 1988اگروه تونجی ) -2

← 
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معناي آواز )وون بلبل آوازماي گوناگونی دارد به این نام نامیده شده  معناي بلبل و دستان به به

به  ideویژه درمورد اصطالحات شیریایی مانند تعریب پسوند  تعریب وندما بهاست.( مرچنین 

 1از این نرونه است. Anhydrideانهیدرید )اسید انیدرید( درمقابل  ي هدر واژ "ید"



.نتايج5
ماي دیگر دنیا پویا مستند، در بیان مفامی   فارسی و عربی مرچون زباناز آنجاكه زبان  -

ما  سازي در این زبان ماي بیگانه از فرایندماي واژه جاي واردكردن واژه توان به ما می نوواژه

مترجران ونانچه درحین ترجره  ،شد طور كه در این مقاله نشان داده بهره جست. مران

توانند با استفاده از  می ،دلی را در واژگان زبان مقصد نیابندماي زبان مبدأ معا براي واژه

این مشكل  ،تركیب و اشتقاق ي دو فرایند عرده خصوص، هسازي ب فرایندماي مختلف واژه

توانند بهره  گیري در این مسیر می ما از الگوماي مختلف وام مرچنین آن .را مرتفع سازند

 گیرند. 

عربی )تدمور(  ي مانند واژه ؛ازنوع درونوندي است ،جز در موارد نادر ،در عربی اشتقاق -

(Degradation) ةاي( و )استرار درمقابل )كامش پله )(questionnaire)  درمقابل

التلقائيةمانند: ) ؛شود اما گاه از تركیب نیز استفاده می ،(نامه )پرسش ( اإلجابة

(Qualityassurance)  (تعليمية)برمجیات درمقابل خودپاسخ )در مودم( و (Doursware)

                                                                                                                                                       

اما بخش دوم آن یعنی  ؛بلبل است يترجره "مزار" يزیرا واژه ؛فارسی و عربی از نوع آمیزش قرضی باشد

 از زبان فارسی وام گرفته شده است. "ستاند"
ماي فارسی سازي با استفاده از واژهماي واژهكارگیري شیوهقابل ذكر است كه در زبان فارسی عالوه بر به -1

(، boycottماي عربی متداول و مأنوس )مانند تحری  در مقابل (، از واژهcertificateنامه در مقابل )مانند گوامی

ماي ایرانی كنونی )مانند خوشاب كه در نیشابوري براي اطالق ماي زبان فارسی و گویشبرگرفته از گونهماي واژه

ماي زبان ایرانی میانه و باستان )مانند ترابري كه از ( و واژهcompote رود درمقابل كرپوتكار می میوه ببه آب

ساخته شده است یا واج كه از  "ي"ساز اس  و پسوند "بردن"مرراه بن مضارع فعل به "-tara"لفظ اوستایی 

رود( نیز بهره گرفته كار میبه  phonemeت گرفته است و درمقابل ئمعناي گفتن نشبه (-vak)باستانی  يهریش

 ( 1388 گزینی مرراه با شرح و توضیحاتشود)اصول و ضوابط واژهمی
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  افزار. درمقابل درس

ما از اشتقاق درونوندي و اوزان عربی  یابی نوواژه برخالف زبان عربی كه عردتاً براي معادل -

جوید. ازسوي دیگر شبامت  كند، زبان فارسی بیشتر از فرایند تركیب سود می  استفاده می

جستن از فرایندماي تركیب و اشتقاق پسوندي و پیشوندي  و انگلیسی در بهره زبان فارسی

ماي اشتقاقی  مانند واژه ؛تر بنراید برداري در زبان فارسی آسان شود گرده باعث می

و (carwash)ماي تركیبی خودروشویی  و واژه (sensor) ، حسگر (bending)خرش

  .(line haunting) یابی خط

اما در عربی  ،از تركیب اغلبسازي پسوندما و پیشوندماي انگلیسی در فارسی  براي معادل -

آغاز یا )سر+( و در فارسی ترويسة( در عربی )Headerمانند ) ؛شود از اشتقاق استفاده می

در ( Subnetting)( و در فارسی )كار+بر( و )مستخدم( در عربی User)سر+صفحه( و 

 یر+شبكه+سازي( در فارسی.الشبكی( در مقابل )ز )التفریععربی 

ماي  سازي در مردو زبان مشترک است. مروند از بین صورت ماي واژه بسیاري از روش -

مختلف تركیب، در مردو زبان، دو نوع تركیب اضافی و وصفی بیش از بقیه كاربرد دارد. 

اما در این روش زبان فارسی  ؛گیرند سازي بهره می اشتقاق نیز در واژه ي همردو زبان از شیو

 گیرد. كار می پیشوند و پسوند و زبان عربی درونوند و اوزان را به

نسبت زبان فارسی،  به ؛شود سازي از تركیب م  استفاده می اگروه در زبان عربی براي واژه -

 تركیب در عربی كرتر كاربرد دارد. 
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:صلخ م

إن اللية  ي ظا ت  توليد ة وقابلة للتوسقيع ككقن  قا املواكبقة للعلقوي ا د قد  وتوسقيع .طقاا مفتداةقا فالليقة 
إلققی  قق ا أ.ققمل مققن املمكققن ا  ققوء علققم املفققطلتات   والفارسققية ال تسققتثنی مققن  قق ا االصققل. إ ققافة  العتبيققة

فقتدات واملفقطلتات ا د قد  و.قتا ال ي مت فيمل التعتف علی اإلبقداعات والكفقاءات الليو قة أن .عقتف امل
 و عها واإلستفاد  منها عند الرتمجة واختيار املعادل املناسب  ا ا اللية ا دف. 

 قق ا، ةققدف  قق ه الدراسققة تتكيقق ا علققی علققم املفققطلتات، إلققی إظهققار كيقق( ككققن اسققت داي علققم الفققتف 
تكي ا علقی النفقوا العلميقة، تبيقر أايقة التعقتف كما حتاول ت   )املورفولوجية( ا الرتمجة بر العتبية والفارسية

علقققی صقققناعة املفقققطلح وتقققر ريه ا اختيقققار املعقققادل املناسقققب للمفقققتدات واملفقققطلتات ا د قققد  الققق  .شقققر 
 معظمها من اإلجنلي  ة. 

لفقناعة املفقطلتات ا الليتقر فقا فيهقا   لتتقيق   ا ا دف، متت ا  ق ا املققال مقار.قة بقر .قتا  تلفقة
الرتكيققققب واالرققققتقاا وكقققق لة ا.ققققواض  تلفققققة مققققن اإلقققققرتا  كمققققا استعت ققققنا .ققققتا اختيققققار مققققا  عققققادل مققققن 

 املفطلتات ا د د  بر الليتر.
مقققن النتقققاصل احلاصقققلة الققق  تفيقققد املرتمجقققر والليقققو ر  قققي أن الرتكيقققب واإلرقققتقاا اقققا أكثقققت الطقققتا رقققيوعا 

أكثقققت مقققن الفارسقققية. وأ ضقققا أن  -ل واصقققد املقتمقققةمقققن ا -واسقققت داما بينمقققا أن العتبيقققة تسقققت دي اإلرقققتقاا 
 الرتكيب اإل اا والوصفي اا أكثت استعماال من أ.واعمل األختی. 

 

علم املفطلتات، املفطلتات ا د د ، العتبيقة، الفارسقية، الرتكيقب، اإلرقتقاا،  : ي الکلااتاليبئيي
 .اإلقرتا 
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