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  )نويسنده مسؤول ، دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه تهران (ادريس اميني

  )دانشگاه تهرانزبان و ادبيات عربي دانشيار  (دكتر ابوالحسن امين مقدسي
  

  در فارسي و عربيافزايي مطالعه تطبيقي واژه

  )با تكيه بر سه عنصر اشتقاق، تركيب و تغيير معنايي كلمات (

  چكيده

ـا و   داده و تواناييافزايي اين دو زبان را مورد بررسي و مطالعه قرار        نگارندگان در اين مقاله، فرايند واژه      ه
ـت  . انديي و زايايي نشان دادههاي هريك از اين دو زبان را در مسير پويا        محدوديت قاق، اين پـژوهش، اش

ـان در حـوزه                   تركيب و تغيير معنايي كلمات     ـان ايـن دو زب  را به عنوان سه سازوكار اصلي و مشترك مي
دهد ساختار گسترده اشتقاقي مطالعه حاضر نشان مي. افزايي مورد مطالعه و دقت نظر قرار داده استواژه

 در قرن گذشته، بيشتر در خدمت زايايي قـرار گرفتـه و   ،ن برخوردار است  و تركيبي كه زبان فارسي از آ      
ـا      . هاي جديد به ذخيره انبوه واژگاني اين زبان راه يافته است          طيف وسيعي از واژه    در زبان عربي، از آنج
ـايي  بندي واژه براي صورت راها، انعطاف الزم  ريزي شده اند قالب   هايي وزني پايه  كه واژگان در قالب    ه

هاي ساختاري خـود را بـر برخـي    ه از طريق تركيب ساختاري ساخته مي شوند، ندارند و محدوديت ك
در زبان فارسي نيز، تكيه افراطي بر ساخت واژگان از طريق تركيب، در مواردي      . كنندواژگان تحميل مي  

ـانعي در    شده و  باعث استفاده كمتر از عناصر اشتقاق ساز و ناديده گرفتن عنصر اشتقاق            ـايي    م برابـر زاي
  . واژگان اشتقاقي ايجاد كرده است

  . افزايي، اشتقاق، تركيب، تغيير معناييواژه: ها واژهكليد

  مقدمه  

زبان عربي و فارسي در مقايسه با يك قرن پيش، تغييرات چـشمگيري را از سـر گذرانـده و دچـار                
 قرن نوزده، عالوه بـر شـيوع        در.اندهاي مفهومي و مصداقي شده    افزايي و داللت  تحوالت جدي در واژه   
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تاخير جهان عرب از دنيـاي  . زبان عاميانه در زبان فصيح، زبان عربي آكنده از واژگان فارسي و تركي بود  
هاي مدرن و عدم آشنايي با مقوالت دنياي علمي نوين، و در نتيجه عدم استفاده از زبان عربي در عرصه                   

 و محدود ماندن آن در قالب هاي نگـارش عـصر            شناسي جديد و محصور   متفاوت علوم نوين، معرفت   
داده و در يك كلمه انسداد فرهنگي به انسداد زباني  انحطاط، زبان عربي را در معرض خطري جدي قرار        

هـا پـا گرفـت و       ها و مجله  تا اين كه پس از حمله ناپلئون، و با ورود چاپخانه، روزنامه           . نيز انجاميده بود  
-1849(، محمـد عبـده    )1873-1801(، رفاعـه الطهطـاوي    )1819-1883(كساني چون پطرس البـستاني    

ــشدياق )1905 ــارس ال ــد ف ــازجي )1887-1804(، ، احم ــراهيم الي ــاري  )1906-1847(، اب ــاس م ، انت
اي در تـن رنجـور و    ، كمر همت بستند و جان تـازه       )1930-1871(، احمد تيمور  )1866،1947(الكرملي

هـاي جديـد، توسـعه نثـر     جديد، نوشتن فرهنگ لغـت   هاي  خشكيده زبان عربي دميدند و با وضع واژه       
هاي بنيادي در مسير پويـايي و سـرزندگي زبـان عربـي برداشـتند و بـستر                  اي و مطبوعاتي، گام   روزنامه

افزايـي و زايـش واژگـاني فـراهم     هاي زبان عربي در زمينـه واژه      فرهنگي الزم را براي شكوفايي توانايي     
شكل جديد آن، محيط المحيط بطرس البستاني است كـه سـال            نخستين فرهنگ لغت عربي به      . آوردند
پس از آن، نخستين فرهنگستان زبان عربي براي اصالح و اعتالي زبان عربي در سـال           .  چاپ شد  1866
ترين مانع  سخت. در دمشق پا به عرصه وجود نهاد      )  سال پيش از تاسيس فرهنگستان فارسي      17 (1918

گري مذهبي بود كـه چـون شـبحي سـايه بـر پيكـر جامعـه                 شريسر راه توسعه زبان عربي، جمود و ق       
گسترانيده و هرگونه ابتكار و خالقيت را در كام خود كشيده بود و نوگرايي و نوخواهي را در زبان نيـز                     

  . پذيرفتنمي
وضع دو قرن پيش زبان فارسي به مراتب از وضعيت زبان عربي بدتر بود و به هيچ وجه استواري و        

كـم از زبـان   اند از قـرن هفـتم كـم   زبان فارسي چنان كه برخي محققان گفته    . را نداشت استحكام كنوني   
فروشي هاي ادبي گشته و آكنـده از      روزمره مردم فاصله گرفته تا اين كه در دوره قاجار دست مايه فضل            

و پراكنـي  انديشي و لفـاظي و كلمـه  انگاري و سادهتعبيرات و اصطالحات نامأنوس شده و به دليل سهل        
زدگي افراطـي   عربي. )708-695: 1380فرشيدورد،  : رك (فتي نداشت زدگي افراطي، لطافت و ظرا    عربي

سازي در اين زبـان بـه       دليل از قواعد صرفي و نحوي نيز كشيده و فرايندهاي واژه          به تقليد ناموجه و بي    
 اختناق و غفلت به سر زبان نيز به سان فرهنگ در. دليل عدم استفاده، در مغاك فراموشي سپرده شده بود
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هايي كه از اين دوران به جا مانده است به خوبي گواه اختنـاق و ركـود زبـاني آن هنگـام                      نوشته. بردمي
. افزايي فارسي را راكد و ايـستا كـرده بـود          هاي عربي طي چند قرن پياپي دستگاه واژه       هجوم واژه . است

گري ربي در زبان فارسي شكل گرفت افراطيهاي عنخستين موج فراگيري كه در برخورد با حضور واژه
كـردن  گرايي نيز متـصف بـود و در زنـده     مĤبي بود كه به ارتجاع زباني و گذشته       ستيزي و فرنگي  و عربي 

ناموفق واژگان منسوخ پهلوي، و دفاع از سبك مجعول و بدآهنگ دساتيري، بسي جهدهاي بي حاصـل               
تا اين كه تقريبا مصادف با تاسيس . ري صورت گرفتتتر و علميهاي معتدلپس از آن، كوشش. ورزيد

 نخستين فرهنگـستان زبـان بـه دسـتور          1314 در سال    1934دومين فرهنگستان زبان عربي در مصر در        
وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه در ايران پا گرفت كه مستشرقاني مانند نيكلسون و بزرگـاني                  

خانه مزبور اكنون بر گـوش،      همين كه نام پرطمطراق وزارت    . دندچون اقبال الهوري نيز وابسته به آن بو       
دهنده تحولي شگرف در    هاي مرده نقل مكان نموده، نشان     كند و واژه مستظرف به موزه واژه      سنگيني مي 

 پـيش،   براي اثبات ادعاي تحول واژگاني زبان فارسي همين بس كه كمتر از يك قرن             . زبان فارسي است  
هاي زبان فارسي كنوني از جمله آمار، دارايي، بهداري، دادگـاه، دادگـستري،              واژه برخي از پركاربردترين  

ها، ساخت عربي آن  اين واژهشناسنامه، درآمد، شهرستان در زبان فارسي وجود نداشته بلكه به جاي همه
ل و معمول و متداول بوده است به اين ترتيب، احصائيه، ماليه، صحيه، محكمه، عدليه، ورقه هويـه، دخـ                 

ها چنان جا افتاده و معمـول شـده اسـت كـه شـايد كـسي كـه دغدغـه و                  امروزه همه اين واژه   . واليت
دقت در اين .  صد ساله ندارند كنجكاوي زباني نداشته باشد كمتر فكر كند كه اين واژگان هنوز شناسنامه           

همزمـاني  . سـازد ن مـي  افزايي را بيش از پيش براي ما روش       سازي و واژه  بخشي واژه امر، اهميت و فايده   
هاي زبان عربي و فارسي و اهداف تاسيس هريك از آنان پـرده از وضـعيت                تقريبي تاسيس فرهنگستان  

  . داردمشابه فرهنگي و زباني ميان ايران و كشورهاي عربي برمي

  پيشينه تحقيق

. ده اسـت سازي و واژه افزايي در قرن گذشته كانون توجه زبانشناسان عـرب و ايـران بـو        مسأله واژه 
سـازي در زبـان عربـي    اي پيرامون سـازوكارهاي واژه احمد مطلوب و صبحي الصالح تحقيقات گسترده     

در ايران محققاني چون خسرو فرشـيدورد،       . اند كه در متن مقاله به آنان ارجاع داده شده است          انجام داده 
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رويكردهـاي نـوين    افزايـي زبـان فارسـي را بـا          محمد حق شناس و احمد سميعي ظرفيتهـاي واژه        علي
اند كه در اين مقاله از تحقيقات آنان سود جسته و به منابع تحقيقي آنـان ارجـاع داده             زبانشناختي پژوهيد 

  .شده است
افزايي در زبان فارسي و عربي با رويكردي تطبيقي و تحليلـي       در اين پژوهش سعي شده است، واژه      

هاي ها و چالشها، محدوديترون زباني، تواناييمورد بررسي واقع شود تا از اين رهگذر، قابليت هاي د
 هـا، پاسـخ   سعي شده است كه به اين پرسش      . افزايي اين دو زبان در مقايسه با يكديگر روشن شود         واژه

آيا زبان فارسي و عربي، از قابليت هاي كافي براي رويارويي بـا تحـوالت زبـاني و                  : روشمند داده شود  
هاي اين دو زبـان در عرصـه واژه   ها و محدوديتتند؟ مهمترين چالشمعنايي دنياي نوين برخوردار هس 

 بـه  -افزاييافزايي در اين دو زبان را از طريق مهمترين عناصر واژه     افزايي كدام است؟ در ادامه مقاله، واژه      
- به بحث و بررسي و كنكاش مي       -ساز يعني اشتقاق، تركيب، و تغيير معنايي      ترتيب اهميت عناصر واژه   

  : گذاريم

  1:اشتقاق) 1

هاي متفاوت زبان عربي و فارسي مي تواند در هر       ها و خصوصيت  اين اصطالح با توجه به خاصيت     
در فارسي عبارت اسـت از سـاختن واژه جديـد بـا       . اي داشته باشد  يك از اين دو زبان تعريف جداگانه      

) پيشوند، پسوند، ميانوند(هاي زبان  ندوبا افزايش ساخته   نو واژهبه گونه اي كه   .افزايياستفاده از ابزار وند   
پـس در  . سـاخته شـده اسـت   » گـروه «به اسم» بان«كه با افزودن پسوند » گروهبان«شود مانند   ساخته مي 

در زبان . گيردسازي با پيشوندها، پسوندها و ميانوندهاي اشتقاقي انجام ميعنصر اشتقاق در فارسي، لغت   
هـاي   وجـود دارد كـه بـه مقولـه         -فعال فعال و نيمه   -ار زيادي فارسي امروز پسوندها و پيشوندهاي بسي     

. »پايانه«و » انگيزه«، »ساختار«، »سازه«سازند مانند پيوندند و اسم و صفت و فعل پيشوندي ميمختلف مي
اي از ماده عربي است كه ريشه آن در زبان عربي معمول در عربي اصطالح اشتقاق به معناي ساختن واژه

اي اعراب آشنا بوده است و گونه جديد از خانواده همان واژه قـديمي در وزن يـا شـكل                 و متداول و بر   
هاي غير عربي نيز از طريق سازوكار اشـتقاق         همچنين واژه ). 196: 1985خليل،  (شود  جديدي ظاهر مي  

                                                 
1. Derivation 
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هـاي ديگـر    در واقع اشتقاق در عربي توليـد يـك واژه از واژه           . شوند مي معرب و در اوزان عربي ريخته     
  ).174: 2004الصالح، (است 

ونـدهاي تـصريفي    . سازي وندهاي اشتقاقي است نه وندهاي تـصريفي       منظور از وند، در بحث واژه     
در حـالي كـه   . هاي فعليهاي جمع يا شناسهمعطوف به كاربرد نحوي واژه در جمله هستند، مانند نشانه       

ر بخواهيم وندهاي تصريفي فارسـي را  اگ. چسپندوندهاي اشتقاقي براي ايفاي معناي جديدي به پايه مي    
يـابيم كـه   گانه افعال عربي مقايسه كنـيم درمـي  هاي چهاردهكه مثال در فعل شش ساخت دارد با ساخت    

هـاي  هاي تصريفي كه به نقـش      زيرا اساسا ساخت   ،افزايي ندارد هاي عربي تاثيري در واژه    فزوني ساخت 
هاي جمع مكسر   صيغه. افزايي داشته باشد   مقوله واژه  تواند تاثيري در  شوند نمي نحوي كلمات مربوط مي   
افزايي ندارند و   ها با همه گستردگي كه دارند تاثيري در مقوله واژه         اين صيغه . عربي نيز همين گونه است    

هـاي  ها و صيغهبه عبارت ديگر، صرف فعل در ساخت  . دهندهاي جديدي را در اختيار ما قرار نمي       واژه
  .2 آن است نه سطح معنايي1جنبه دستور زبان و سطح نحويمتفاوت آن ناظر به 

متاسفانه بيشتر تحقيقات نويني كه در زبان عربي پيرامون اشتقاق انجام شده به تقسيمات و تعريفات                 
هاي پژوهش در اين عرصه با تكرار ها و مقالهزبان شناسي گذشته اين زبان پايبند مانده و صفحات كتاب

تقسيمات گذشتگان در اين باب كه دست كم اشـتقاق را           . ذشته، سياه شده است   و بازنويسي تعريفات گ   
ناكارآمـدتر  ). 353-348: 2008سيوطي،  . رك(كردندبه سه زيردسته اشتقاق اصغر، كبير و اكبر تقسيم مي         

هـاي فـرارو را بـه       ها و چالش  سازي امروز باشد و واقعيت    از اين است كه جوابگوي نيازهاي مبرم واژه       
سازي، مهمترين سـازوكار  افزاييِ اشتقاقبه هرحال، ابزار واژه. جهي در خود منعكس و حل كند شكل مو 

الگوهاي صرفي آن قالب «هر چند اين زبان صرفي است، اما        . سازي در زبان عربي به شمار مي رود       واژه
د كـه خـود     گيرشوند و اشتقاق از راه تعريب انجام مي       ها ريخته مي  معيني است كه حروف اصلي در آن      

هـايي   ريشه و اصل بسياري از واژه      بنابراين) 13: 1379سميعي،  : ك.ر(» است» گري زباني ريخته«نوعي  
رود و عمر آن ها هنوز به دويست سال نرسـيده اسـت، در عربـي قـديم نيـز                    كه در اين زبان به كار مي      

اله، التاهيـل، الحافلـه، التـأميم،       موجود است، نوواژه هايي مانند الصاروخ، الحاسوب، التطور، الدبابه، الغس         

                                                 
1. Syntactic Level 

2. Semantic Level 
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، القابس، همگي از ريشه هايي مشتق شده انـد كـه            )عيني و ابژكتيو  (التاشيره، البرقيه، المختبر، الموضوعي   
دهد كه يك فرد عـرب در پـنج قـرن           اين امر به خوبي نشان مي     . قرن هاست در زبان عربي قدمت دارد      

هايي كه تـا كنـون   ها به ترتيب در وزناين واژه.  نبوده استپيش با ريشه هيچ كدام از اين واژه ها بيگانه    
  .انددر آن به كار نرفته بودند ريخته و از راه اشتقاق، به ذخيره واژگاني عربي افزوده شده

ها در زبان فارسي پيشوندها، ميان وندها، و پسوندهاي بسيار زيادي وجود دارد كه مي تواند به پايه واژه               
ـتن، اسـم مـصدر انگيـزش و      . د اشتقاق واژه را كامل كند اضافه شود و فراين    به عنوان مثال از مـصدر انگيخ

» انگيختـه «و  » انگيزه«در  » ه«. شودهاي ديگري مانند انگيزه، انگيخته، انگيزنده، انگيزاننده، ساخته مي        صورت
نـدهاي  عـالوه بـر وجـود و   . پسوند است كه به ترتيب به ستاك حال و ستاك گذشته فعل چسپيده اسـت       

» باشي«عربي و   » يت«فارسي، در اين زبان، پسوندهاي غير فارسي نيز وجود دارند كه نسبتا زايا هستند مثال                
ـان            كه عالوه بر واژه   » يت«امروزه با استفاده از پسوند      . تركي است  ـاهي بـه واژگ هاي عربـي در فارسـي گ

  . گيرددر زبان فارسي صورت مياي هاي عمدهچسپد، اشتقاقنيز مي) مانند رهبريت، برتريت(فارسي
گيري از زبان عربي با كمبود واژگاني فزاينده و مستمري روبه رو            زبان فارسي در طول چند قرن وام      

سـازي بـر اسـاس صـرف        شناس تنها چاره اين كمبود واژگاني را بيش از همـه در واژه            حق. شده است 
-سازي چـاره ي هم نمي تواند به اندازه واژهحتي تركيب نحو«اشتقاقي دانسته و معتقد است در اين باره   

  ).28: 1379حق شناس، (» گيري و بسط معناييساز باشد چه رسد به ساز وكارهاي وام
  

  وندافزايي در زبان فارسي) 1-2

سازي از راه اشـتقاق را در       بايد اذعان كرد كه فراواني قابل توجه پيشوندهاي زبان فارسي امكان واژه           
هـاي  با تكواژها و واژه» هم«به عنوان مثال پيشوند     .  چشمگيري افزايش داده است    فارسي معاصر به طرز   
، )التقــارب(آورد ماننــد همگرايـي شــود و انبـوهي از واژگــان جديـد پديــد مـي   متعـددي تركيــب مـي  

، )التعـاون (، همكـاري  )الـتالئم (، همخـواني  )التـضافر (افزايي، هم )التشاور(، همفكري )التعايش(همزيستي
و ) التـزامن (، همگـامي، همزمـاني    )التـضامن (، همبـستگي  )التعاطف(، همدلي )التوافق(ازيهمياري، همس 

ها، تكواژهـا و واژگـان      به ستاك » هم«هايي كه از طريق افزايش وند       مي بينيم كه واژه   ). التناغم(همسويي
-اهده ميمش. كندشوند ايفا ميهاي عربي را كه در باب تفاعل ريخته ميشود معناي واژهديگر ساخته مي

-هاي اشتقاقي دستگاه صـرف سـاخته مـي   گيري از فرايندهاي جديد در هر دو زبان با بهره   كنيم كه واژه  
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در حالي كه اشتقاق در     . شوندشدن كلمات در اوزان متفاوت ساخته مي      ها با ريخته  در عربي، واژه  . شوند
ك مقايسه عيني ميان چند نمونـه       ي. پذيردزبان فارسي معناي ديگري دارد و از راه وندافزايي صورت مي          

-افزايي اين دو زبان بيشتر كمك مياز واژگان عربي و فارسي ما را در فهم ساختار زباني و سازوكار واژه

، »التوثيـق «، »التخـزين «، »التمـشيط «، »، التـدويل  »التحـسين «: مصادر عربي ذيـل را در نظـر بگيـريم         . كند
بهبود، «: شودها به ترتيب چنين مي    ترجمه فارسي آن  » التجفيف«،  »يحالتنق«،  »التشفير«،  »التقنين«،  »التغليف«
، »زدايـي اشكال«،  »رمزگزاري«،  »بنديسهميه«،  »بنديبسته«،  »مستندسازي«،  »پاكسازي«،  »سازيالملليبين«
دهد كه براي افاده معناي جديد در عربي، واژگان بر يكي           اين چند نمونه، به راحتي نشان مي      . »زهكشي«

برعكس در فارسـي از طريـق       . وزنهاي شناخته شده در اين زبان حمل و واجد معناي جديدي شوند           از  
هـا معنـادار    كلمات فارسي ياد شده همگي تركيبي هستند و لخـت دوم آن           . پذيردوندافزايي صورت مي  

  .انددهاست با اين وجود دقيقا به همان شيوه اشتقاق در زبان فارسي يعني از طريق افزايش وند پديد آم
  

  توسعه اشتقاق وزني در زبان عربي) 1-3

هـايي  در زبان. واژه اشتقاق نبايد ما را به توهم همانندي اين كلمه با اشتقاق در زبان انگليسي بياندازد     
در انگليسي با پـسوندهاي متعـددي از     . شودمانند انگليسي و فارسي، از راه افزايش وند به پايه انجام مي           

و در فارسـي،  ) 35: 1382تراسـك،  (  re,un,im و پيـشوندهايي چـون   ness,less,al,ful,ousجملـه  
وارفـتن، واكـنش، وامانـدن،      (»وا«،  )فرنشين، فرگشت، فـرآوري، فرآينـد     (» فر«پيشوندهاي زيادي چون    

بـه  ) كنـشور، راهـور   (»ور«،  »گـر «،  »مند«و پسوندهاي بسياري چون     ) پسرفت، پسماند (»پس«،  )واگرايي
 در مقـام مقايـسه بـه    از اين رو. آورندهاي نويني را از راه اشتقاق پديد مي     شوند و واژه  يها افزوده م  واژه

توان زبان فارسي را نيز مانند عربي اشتقاقي ناميد با احتساب تفاوتي كه ماهيـت اشـتقاق در                  يك معنا مي  
شود يني مواجه نمي  اما اشتقاق در فارسي و انگليسي با محدوديت پيش        . تواند داشته باشد  اين دو زبان مي   

گزينـي  برعكس در زبان عربي، محدوديت پيشيني كه اوزان باشد، سد عمده اي در برابر اشـتقاق و واژه                 
امكانات هم نشيني واج ها و همچنين الگوهاي هجايي در هر زبان محدوديت هـايي پديـد                 «اگر  . است
ايـن محـدوديت در     ) 13: 1379: سميعي( »آورد كه واژه سازي را در چارچوب معيني قرار مي دهد          مي

به همين منظور فرهنگستان هاي زبان عربي با وضع پاره اي اوزان . زبان عربي، بيشتر و تاثيرگذارتر است 
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در . انـد جويي براي اين كار برآمده  كاربرد در صدد چاره   تر كردن وزن هاي كم    جديد يا تاكيد بر كاربردي    
آنان . اندخود را مصروف توسعه دامنه اشتقاق ساخته      دوران معاصر فرهنگستان هاي زبان عربي كوشش        

براي رسيدن به اين هدف، بسياري از قوانين سخت و صـلب نحويـان و دستورنويـسان سـنتي را زيـر                    
قياسي ساختن مصدر صناعي از اين جمله است در حالي كه پيشتر، محدود به اسم معنا و نام      . پانهاده اند 
ر توسعه بي نظيري پيدا كرده و صدها واژه جديد با استفاده از اين شيوه اكنون كاربرد اين مصد. اشياء بود

ـ «،  »هالحمـضي «،  »هالرمزي«: اشتقاق، گزينش و اختيار مي شوند مانند       ـ «،  »هالجمالي از . »هاالشـتراكي «،  »هالقلوي
از كهرب  «جمله فرهنگستان قاهره، ساختن فعل از نام ها را در مباحث علمي جايز دانسته مانند ساختن                 

در همين راستا ) 34: 1935مجمع اللغه العربيه، (» .از البحر) دريانوردي كرد(الكهرباء، بلور از البِلّور و أبحر
را از اسم جامد معرب بـال       ) براي الزم (و تفعلل ) براي متعدي (فرهنگستان زبان قاهره، اشتقاق وزن فعلل     

 ايـن   .)241-240: 1990عبدالعزيز،  (»» ، بلشف »بنسلَ«،  »كهرب«،  »تلفنَ«،  »سفلت«: مانند. اشكال دانست 
 اندساخته شده» هإسفلت، تليفون، كهرباء،  بنسلين، و بلشفي«افعال از اسامي جامد .  

، )امريكـايي سـازي   (»هأمركـ «مـصادري ماننـد     . شـود ها نيز ساخته مي   عالوه براين، فعل از نام مكان     
گواه همين امر   )سياست و فرهنگ عربستان سعودي    سازي، رواج   سعودي(ه، السعود )اروپازدگي(التأورب
اند نيز ناشي از توسـعه      حمل شده » تمفعل« كه بر وزن     رواج افعالي مانند تمذهب، تمحور، تمنطق     . است

 كه  -به معناي به منطق پرداختن    -» تمنطق«به عنوان مثال در فعل    . ساز در زبان عربي است    مصادر اشتقاق 
از خود اسـم، فعـل سـاخته        از اين رو    نطق نمي تواند آن را افاده كند        صيغه هاي مشهور نطق، أنطق، است     

: ماننـد » هفعلنـ «وزن  : اند ماننـد  هاي عربي كاربرد يافته   عالوه بر اين، اوزان جديدتري در متن      . شده است 
، )كـردن عـصري (، عـصرنَ  )سـاختاري كـردن   (، شـكلنَ  )اسـالمي كـردن   (ه، أسلم )تاريخي كردن (هأرخَن
چنـين اسـت اوزانِ     . أمـرك، التـأمرك   ) كردن امور حزبي(ه، حزبن )كردنفقهي(، فقهنَ )كردنعقالني(عقلنَ

اين حرف معناي   . و نيز ياي نسبت كه به آخر كلمات عربي مي چسپد          » فعلويه«و»فعلوي«جديدي مانند   
   ,ive,ist,erكند كه پسوندهايي مانندافزايد در موارد بسياري همان نقشي را ايفا ميفاعلي را به واژه مي

، )خودخـواه (، االنـاني  )گـرا درون(، االنطـوائي    )پـذير شكـست (االنهزامي  :  كننددر زبان انگليسي ايفا مي    
، )خواهترقي(، التقدمي )تروريست(، االرهابي )انگارسهل(، الالمبالي )نگركل(، الكالني )نژادپرست(العنصري
، )ســركرده(، القيــادي)تهشــيفخــود(، النرجــسي)طلــباصــالح(االصــالحي) خــواهتماميــت(الــشمولي
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، )جنايتكارانـه (، االجرامي )وابسته(، االتكالي يا االعتمادي   )نگارروزنامه(، الصحافي )طلبفرصت(االنتهازي
، )جـو پرخاشگر، سلطه (العدواني) گر،برانگيز، فتنه جنجال(، االستفزازي )االستغاللي، استثمارگر، سودجو  (

، )گـرا اقتـدار (سـلطوي و  ) خودسـاخته (، العـصامي  )اوزپيـشه،متج ستم(، االضطهادي )گرسركوب(القمعي
هاي دهد كه تكواژ واپسين همه واژه     ها نشان مي  اين مثال ) جامعه مردساالر : االجتماع الذكوري (الذكوري

ها هست و با وجود رنگـارنگي كـه بـه كلمـات داده              فارسي مذكور، با همه تنوع و گوناگوني كه در آن         
  .كندن واژه هاي عربي ايفا ميرا در پايا» ي«است، تنها نقش

  

  هاي اشتقاق وزني در زبان عربيمحدوديت) 1-4

هـا وجـود نـدارد،    يابي بـراي آن هاي بيگانه كه در عربي، گريزي از ترجمه و معادلبرخي واژه 
داراي پسوند يا پيشوندهايي هستند كه با توجه به الگوهاي واژگاني و نحوي كنـوني زبـان عربـي                  

بر همين اساس برخي زبانشناسان عـرب اسـتدالل      .  براي آن ها بسي دشوار است      يابي عربي معادل
سازي دارد و ايـن     سزايي در تسهيل فرايند واژه    اند كه استفاده از پيشوندها و پسوندها، تاثير به        كرده

كـردن سـازوكارهايي    هاي زنده دانسته و اين را توجيهي براي فـراهم         امر را از ويژگيهاي بارز زبان     
هاي عربي نيز تسري دهنـد و ايـن    اند كه با استفاده از آن بتوانند فرايند وندپذيري را به واژه           تهدانس

يـابي پـسوندها و     انـد بـراي معـادل     اينان كوشيده . سازي در زبان عربي را پر كنند      خأل اساسي واژه  
-ي واژه جرح و تعديل هايي را در الگوهـا sub, ultra,non,post,antiپيشوندهاي انگليسي مانند

  .)254: 1990عبدالعزيز، : ك.ر(دسازي و شيوه اشتقاقي واژگان عربي ايجاد كنن
گيرد كه نـوعي    هاي جديد عربي با استفاده از پسوند يا پيشوند صورت مي          هم اكنون بسياري از واژه    

 سازيريزي شده و بيانگر محدوديت اشتقاقتخطي از ساختار اشتقاقي عربي است كه به شكل وزني پايه
-برد كه مانع وزني مهم    با كمي دقت مي توان پي     . »الشكوكيه«،  »التفكيكيه«،  »الظواهريه«مانند  . وزني است 

» تفعيـل «در بـاب  » شـرع «جا كـه  به عنوان مثال از آن. سازي عربي از طريق اشتقاق است    ترين مانع واژه  
سازي  زبان و ساختار واژه  ستور د بنابراينگذاري است،   ها قانون حامل چند معنا است كه از مهم ترين آن        
گذاري اي با قانون  كردن كه تفاوت معنايي برجسته    كردن و قانوني  پيشين زبان عربي از بيان معناي شرعي      

براي پاسخگويي به چنين نيازهـاي معنـايي و زبـاني           » ههفعل«دارد، قاصر است از اين رو، وزن اختراعي         
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سـازي از  سازي و عقالني  به معناي جنبش  » حركنه«و  » هعقلن«همچنين است واژه هاي     . ايجاد شده است  
  .»فعلنه«باب 

هاي ديگري نيز مواجه گزيني و توسعه زباني و استفاده از عنصر اشتقاق در جهان عرب با چالشواژه
هاي متعدد زبان عربي پراكندگي عجيبـي       هاي الزم ميان فرهنگستان   گاهي به خاطر نبود هماهنگي    . است

، در  »ترمز«گزيني براي واژه    شود چنان كه مثال در معادل     ها ديده مي  يابي براي واژه   معادل سازي و در واژه 
را برگزيده و عالوه براين معادلها در » المكبح«و » الماسك«، در عراق الموقف و در سوريه        »كباحه«مصر  

نيـز  » الفـران «و  »المعوقه «،»الفرمله«،  »الميقف«،  »الضابطه«،  »الحكمه«،  »اللجام«برخي كاربردهاي ديگر نيز     
  )675: 1985: خليل.(گفته شده است

  1: تركيب) 2

در زبان فارسي، تركيب يعني به هم پيوستنِ دست كم دو تكواژ مستقل كه واژه جديدي از آن ها به               
گـاهي واژه جديـد از      . »هواسنج«،و  »كاركرد«،  »كاربرد«مانند  )61: 1380فرشيدورد،  : رك. (آيددست مي 

پيوندند اي كه به هم مي به عبارت ديگر هر يك از اين دو واژه        . شودواژه و تكواژ ساخته مي    تركيب يك   
و » نـرم «افزار كه از تركيب دو تكـواژ بـسيط          ممكن است خود بسيط يا مشتق يا مركب باشند مانند نرم          

از تركيـب واژه  و آشـپزخانه  » پرور«و ستاك حال » هنرمند«از تركيب واژه مشتق    » پرورهنرمند«و  » افزار«
  .ساخته شده است» خانه«و واژه بسيط » آشپز«مركب 
گيرد مستقل زبان صورت مي   سازي با استفاده از عناصر مستقل و نيمه       توان گفت در تركيب، لغت    مي

كـه از تركيـب   » سـرا دانـش «و » مهمانـسرا «مانند . شودها انجام ميكلمهها و نيمهسازي با كلمه يعني واژه 
در تركيـب از    ). 62: 1380فرشـيدورد،   (به وجود آمده اسـت      » دانش«و  » مهمان«،  »سرا «كلمات مستقل 

-هايي كه عناصر و اجزاي عربي در آنسابقه اين گونه تركيبات در واژه. شودسازي هم استفاده ميدورگه

-شخـو «،  »بـدعاقبت «،  »داوطلب«فارسي، مانند   -هاي عربي رگهها به كار رفته طوالني است و شمار دو        
» دكورسـاز «، و »پـز خوش«،  »سازفيلم«هاي داراي عناصر فرهنگي مثل      شمار دورگه . بسيار است » اخالق

  .)16: 1379سميعي، (چندان زياد نيست 
  

                                                 
1. Compounding 
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  تركيب و موانع آن در زبان عربي) 2-1

. هايي دارد كنند تفاوت سازي، با تركيبي كه دستورنويسان زبان عربي مطرح مي        تركيب در بحث واژه   
اند، تركيبي كه بيش از همه به بحث تركيـب          هايي كه نحويان عرب به بحث گذاشته      يان انواع تركيب  از م 

به معناي كنوني و مورد بحث ما نزديك است تركيب مزجي است كه در آن دو كلمه با همديگر تركيب          
. انده اسـت سازند، اما تعريف آنان فقط به چند مثال، محدود و محصور م    شوند و واژه جديدي را مي     مي
در . شودهايي چون حضرت موت، بعلبك، بيت لحم و سيبويه در همه كتاب هاي نحوي تكرار مي               مثال

هايي مانند السـلكي و برمـائي بـا اسـتفاده از     اند نوواژهزبان عربي امروز، برخالف آن چه برخي پنداشته      
اند خـالي   دانسته1ا را واژآميزيهاند و اين كه برخي ابزار ساخت اين نوواژه      سازوكار تركيب ساخته شده   
دهنده هر يك از اين دو كلمه پس از تركيب، استقالل            زيرا اجزاي تشكيل   ،از صواب و دقت كافي است     

هاي بنياني زبان به هر حال، ساخت. توانند در شمار واژآميزي قلمداد گردند    اند و نمي  خود را حفظ كرده   
ترين قيودي توان يكي از سختاين موضوع را مي. دهدميعربي، اجازه فراگيرشدن سازوكار تركيب را ن      

  .افزايي زبان عربي استدانست كه گريبانگير واژه
از اين جا روشن مي شود در زبان عربي سازوكار تركيب به شيوه زبان فارسي يا مثال زبان انگليـسي    

 را به خـدمت گيرنـد   اگر چه براي ساخت برخي اصطالحات ناگريزند اين سازوكار  . تقريبا وجود ندارد  
هـاي نحـوي در زبـان فارسـي     شود بـه گـروه  اما اصطالحاتي كه از اين طريق در زبان عربي ساخته مي      

علـت آن   . افزايي است هاي زبان عربي در حوزه واژه     اين موضوع يكي از مهمترين چالش     . شباهت دارد 
ت معين شده است و كلمات هايي پيشيني، براي بيشتر كلماهم روشن است در زبان عربي قالب و شكل

-ها ريخته شوند و اين وزن ها، محدوديت خود را كامال بر كلمات تحميل مي              بايد در آن اشكال و وزن     

بدين شكل، دايـره واژگـاني   . هاي ديگر تركيب شوندتوانند با واژهها مي در زبان فارسي بيشتر واژه    . كنند
توان به واژگان بسياري افزود و واژگان جديـد         را مي » زدگي«شود، مثال پسوند    اين زبان بسيار وسيع مي    

هـا  ده. »زدگـي غـرب «،  »زدگيشهر«،  »زدگيدين«،  »زدگيسياست«،  »زدگيجوان«مانند  . بسياري ساخت 
ستاني، بخشي، ستيزي، زدگي، فروشي، طلبي، جويي، خوري، پوشـي، نوشـي، گرايـي،    «پسوند از جمله  

                                                 
Blend 1.  
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شوند و واژگـان جديـدي   به راحتي با واژگان ديگر اضافه مي» گري، داري، داني، خواري، بازي، پذيري 
  .آورندپديد مي

 عنصر اشتقاق به راحتي مي توان هاي تركيبي فارسي، با استفاده ازدر عربي، در مقابل بسياري از واژه    
گاهي نيز  . در مقايسه با آرامبخش   » المهدئ«آور و   در مقايسه با خواب   » المنوم«مانند  . واژه جديد ساخت  

الالسلطويه، : اند مانندبينيم كه از آميختن دو كلمه به وجود آمدهتعبيرات و اصطالحاتي در زبان عربي مي    
سازي ها مستلزم تركيبيابي عربي براي آنطالحات نوين را كه معادلزبان عربي، در حوزه اص    . رأسماليه

زبـاني  افزايي تركيب است تا كنون موفق نشده در شكل گـسترده اسـتعداد درون          و استفاده از عنصر واژه    
گيري برخي واژگان شـده  هاي تركيبي توليد كند به همين دليل، متوسل به وامخود را به كار گيرد و واژه      

به دليل محدوديت و عدم قابليت زبان عربي . است  Islamophobiaنند اسالموفوبيا كه ترجمه ما. است
براي فراگيركردن عنصر تركيب از يك سو و از سوي ديگر به دليل وجود اصطالحات و مفاهيم بسياري 

ـ . شودها با مقبوليت همگاني مواجه نمي     يابيدر دنياي جديد كه خاصيت تركيبي دارند، معادل        ه همـين   ب
وجود معادل هاي گوناگون ماننـد االسـتعالء        . يابددليل، گاه چندين معادل براي يك اصطالح، رواج مي        

مـداري،  قوم (Ethnocentrism در برابر اصطالح     ه أو االستعراقي  ه العرقي هالعرقي، التمركز اإلثني، المركزي   
يـابي  سازي و معـادل  رسي اصطالح بينيم در فا  چنان كه مي  . گواهي بر صدق مدعاي ماست    ) محوريقوم

، چه خوش در »محوري«و » مداري«تكواژ . هاي عربي انجام شده استبراي واژه انگليسي به كمك واژه
هـا كـه در دوران      ها و ساختارشكني  آورياند اما الگوي واژگاني زبان عربي با همه نو        اين تركيب نشتسته  

يـابي بـه ايـن شـيوه فاصـله      عطاف كامل براي معادلمعاصر در آن صورت گرفته است هنوز تا مرحله ان  
چنـان  . يابي واژگان، شيوع داشته استبراي معاد» يه«تا كنون بيشتر استفاده از مصدر صناعي  . زيادي دارد 

هايي كه در فارسي با اضـافه  بيشتر واژه). النسبيه الثقافيه(نسبي گرايي فرهنگي : كه گرايي در زبان فارسي   
ها ساخته مي شوند در زبان عربي با استفاده از واژه علم كـه در صـدر                 به پايان واژه  » شناسي«كردن واژه   
  .)علم انسان الحيوي( مانند انسان شناسي زيستي اند؛يابي شدهآيد معادلاصطالح مي

ساخته مي شود محققان و پژوهشگران براي تمايز » يه«اخيرا عالوه بر استفاده از مصدر صناعي كه با 
چنـين  . انـد استفاده كـرده  » ويه«در عربي از    ) االسالمويه(زدگيو اسالم ) االسالميه(گرايي اسالم ميان مثال 
القومويـه، العلمانويـه، العلمويـه، االصـولويه، التاريخويـه، الماركـسويه،            «: هاي ديگـري ماننـد    است واژه 
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: 1995اركـون،   (» لتاريخيه، الماركـسيه  االسالمويه، الشعبويه، در برابر القوميه، العلمانيه،العلميه، االصوليه، ا       
هاي مذكور اضـافه شـده اسـت و ايـن     نوعي پسوند است كه به واژه  » ويه«مي توان مدعي شد كه      ). 11

اي كـه   همچنـين، يكـي از داليـل عمـده        . گامي در جهت شكستن سد صـلب وزن واژگـان در عربـي            
در زبان عربي بيشتر از معادلهـاي    » ...لوجيا و اركيولوجيا، انتربولوجيا، جينيالوجيا و انطو    «اصطالحاتي مانند 

عربي آنها به كار مي رود ناشي از توسعه ناكافي سازوكار تركيب در زبان عربي اسـت در حـالي كـه در              
در زبـان  » باستان شناسي، انسان شناسـي، تبارشناسـي و هـستي شناسـي    «معادل فارسي اين اصطالحات   

هـاي عربـي نيـز    واژگان بـا سـتاك  اين وند عالوه بر وام  . نهاستفارسي جا افتاده تر از اصطالحِ التينيِ آ       
بـه وجـود    » عربولوجيـا «و  » علمولوجيا«،  »فكرولوجيا«شود و نوواژگان تركيبي جديدي مانند       تركيب مي 

سازي در زبان عربي است كه تاكنون بيشتر مبتنـي بـر            اين امر نويد تغيير بنيادي در الگوي واژه       . آوردمي
 .  ست بوده ااشتقاق

  

  تركيب و پيامدهاي آن در زبان فارسي) 2-2

-زيرا واژه. تواند باشدخاصيت تركيبي بودن يك زبان، به هيچ وجه مزيت و امتياز ذاتي آن زبان نمي          

شوند و پس از تركيب، توان زايايي ها پيش از تركيب و در شكل ساده خود، پذيراي اشتقاق و زايايي مي
ارسي امروز، بخش معتنابهي از افعال، افعال تركيبي هستند كه در مقايـسه بـا               در زبان ف  . بازندخود را مي  

مـثال مـشتقات    . روند بلكه از عوامل نازايي در زبان فارسي به شمار مي          ،افعال ساده نه تنها زايايي ندارند     
در . شوند، همگي از فعل ساده نمودن ساخته مي نمود، نمودار، نموده، نمونه، نما، نمايان، نمايش، نماينده       

كه هـيچ كلمـه اي از   » نشان دادن«حالي كه اين فعل در زبان فارسي معاصر جاي خود را به فعل مركب  
اما برخي از دستورنويسان به شدت بـه ايـن امـر            ). 47: 1371باطني،  : رك(دهدآن مشتق نمي شود، مي    
ونه صـواب و صـحت و       اند اين استدالل را تخطئه سازند و نشان دهند از هر گ           معترض شده و كوشيده   
حلي كه باطني براي چالش مذكور مطرح كرده        مثال فرشيدورد در پاسخ به راه     . ارزش صدق خالي است   
گويد اگر ما فعل بسيط كم داريم تا بخواهيد افعـال مركبمـان           هاي مركب، مي  مبني بر بسيط ساختن فعل    

 فرانسه نيـست غـصه نيـست چـون     هاي ساده ما به فراواني افعال بسيط انگليسي و   بسيار است اگر فعل   
ايـن جعليـات در قـوطي       «نويسد كه   اي مي ها بيشتر است سپس با لحن كوبنده      هاي مركب ما از آن    فعل

واقعيت اين است كـه     ). 133: 1380( »كندشود و تنها از مغزهاي بيمار تراوش مي       هيچ عطاري پيدا نمي   
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جـويي  هاي مركب در صدد چاره    لي از فعل  توان با ترويج و توسعه افعال بسيط و ساختن مصدر جع          مي
سـازي  رنـگ شـدن عنـصر واژه      اين مشكل برآمد و انكار اين راهكار يكي از عللي است كه باعث كـم              

توليد و زايـش زبـاني از راه اشـتقاق، بـه            . شوداشتقاق در زبان فارسي و پررنگ شدن عنصر تركيب مي         
هاي معنايي در دهي حوزهريشه، به نظمهاي هم واژهانجامد وريشه در زبان مي هاي متعدد هم  وجود واژه 

هـاي  هـاي تركيبـي و كمبـود فزاينـده واژه         كند از اين جا بايد گفت فراوانـي واژه        زبان كمك بهتري مي   
هـاي  كاهد و در اين صورت زبان به سمت عدم وجـود واژه           اي واژگان را مي   خانواده هم اشتقاقي حوزه 

  . كندريشه سير ميخانواده و همهم
... اكنون تركيباتي چون، جداسازي كردن، تاثيرگذاري كردن، تصميم گيري كـردن و           عالوه براين، هم  

. روند در حال گسترش اسـت كه به ترتيب به جاي جدا ساختن، تاثيرگذاردن، تصميم گرفتن، به كار مي           
مـصدرهاي  «در برابـر    » مـصادر فعلـي   «سابقه مصادر شبيه بـه      توان توسعه و افزايش بي    اين پديده را مي   

گونه يافته و هـم     از اينجا بايد گفت، در زبان فارسي هم واژگان مشتق، كاربردي مركب           . دانست» مركب
  .هاي تركيبي و ساختن عباراتي بلندتر از آنها بيشتر شده استتر كردن عبارتتمايل به گسترده

ده واژه افزايي در زبان عربـي  پس اگر ساز و كار اشتقاق در زبان عربي يكي از راههاي گسترش پدي            
به . افزايي توانايي خاصي به اين زبان بخشيده استاست، سازوكار تركيب در زبان فارسي، در مقوله واژه

افزايي است اما در زبان فارسي عالوه بر اشتقاق، تركيب          عبارتي ديگر در عربي، اشتقاق عامل اصلي واژه       
ژگان اين زبان است و زبان عربي تا كنون نتوانسته است قابليـت             سازي ذخيره وا  دار غني ها نيز عهده  واژه

  .افزايي اشتقاق به نحو فراگير نشان دهدآميز خود را براي پذيرايي عنصر واژهانعطاف

  1:تغيير معنايي) 3

واژگان زبان به آن ميزان كه گوياي مفاهيم و امكانات و تجليات زندگي هستند، رواج و رونق دارند                  
اي از  در صورتي كـه مـصداق واژه      . ها وابسته به بقاي مفاهيم و مصاديق ذهني يا عيني است          و بقاي آن    

رود و مهمان موقتي يا هميشگي چرخه روزگار، كنار رود، واژه آن نيز از حوزه گفتار و نوشتار بيرون مي    
شـوند و  د مـي اما برخي از اين كلمات مهجور، مستعد پذيرفتن معاني جدي. ها خواهد شدموزه واژه نامه 

                                                 
1. Semantic Change 
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ها يا با معناي كامال جديـدي  اين دسته از واژه. شوندهاي معنايي و زباني فراخوانده مي     باز به ميدان بازي   
كشند و اندكي يا بيشتر، معناي  ظاهر خواهند شد يا بخشي از معناي پيشين خود را همچنان بر دوش مي             

شوند مورد و مطمح نظـر  رند و فراموش ميميهايي كه ميدر اين جا واژه . جديد به خود خواهند گرفت    
شـوند و دوبـاره در   ما نيست بلكه آن دسته ها براي ما اهميت دارد كه دچار بسط يا تغييـر معنـايي مـي              

 .شوندافزايي ميكنند و حامل معناي جديد و عضو دايره وسيع واژهچرخه معنادهي، مشاركت مي
  

  هاي تغيير معناييشيوه) 3-1

تخصيص معنايي، تعميم معنايي، تغييـر  . پذيردها دست كم به سه شيوه صورت مي   ژهتغيير معنايي وا  
شيوع » الختان«است كه در ذهن مردم به معناي      » الطهاره«هاي تخصيص معنايي  نمونه. حوزه معنايي كلمه  

تخـصيص  » النـساء «پس از آن كه به هر محرمي اختصاص يافته به معناي            » الحريم«يافته است، همچنين  
اسـت كـه   » البأس«هاي تعميم معناينمونه. استتقليل يافته» الخبز«در لهجه مصري به   » العيش« و   خورده

. شـده اسـت   استعمال مـي  » الحرب«اكنون به معناي هر شدت و سختي است حال كه در اصل به معناي             
گـل سـرخ   رود در حالي كه در اصل تنها به معناي يافته و براي هر گلي به كار مي    تعميم» الورد«همچنين

به معناي جنگ است كه در اصل به معناي آميزه صداهايي » الوغي«نمونه تغيير حوزه معنايي كلمه،    . است
ها در   در فارسي امروز نيز برخي واژه      .)64: 2000عبدالتواب،  : ك.ر(رسداست كه در جنگ به گوش مي      

-ي آشكارتر مي شود كـه واژه اين واقعيت زمان. معنايي به كار مي روند كه در گذشته سابقه نداشته است 

در » جميعـت «هـاي  بـراي مثـال واژه  . هاي مناسب در نظر بگيريم بلكه در بافت   ،هاي متداول را نه مفرد    
در » گشايش اعتبار «در عبارت   » اعتبار«و  » آگهي بازرگاني «در عبارت   » آگهي«و  » رشد جمعيت «عبارت  

نيـز  » يخچال«و » چراغ«سرنوشت كلماتي مانند     .  اند كه در گذشته سابقه نداشته است      معاني به كار رفته   
گويشوران زبان فارسي امروز معنايي از اين دو واژه مراد مـي كننـد كـه           . در زبان فارسي اين گونه است     

چراغ در گذشته زبـان فارسـي،   . استهرگز به خاطر فارسي زبانان مثال يك سده پيش خطور نمي كرده          
 با مقداري روغن كرچك يا پيه، و فتيله پنبه اي، همچنين يخچال، هاي گوناگوناست به شكلظرفي بوده

، عالوه بر حفـظ معنـاي پيـشين خـود           »سپر«هايي مانند   همچنين واژه . گودالي بوده براي انبار كردن يخ     
هـاي بـسياري در   واژه. شـود كه از واژه سپر مراد مي    » سپر ماشين «اند مانند معناي    معاني ديگري نيز يافته   
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ي امروز وجود دارند كه داراي معناي جديدي شده يا عالوه بر معناي پيشين خود واجد معناي                 زبان عرب 
هاي عربي از اين دست است به اين معنا كه تصرف معنايي در             افزاييبسياري از واژه  . اندديگري نيز شده  

لماليه، الداخليه،  مشير، فريق، ا  «: مانند. شوندكلمات پيشين انجام شده و مستعد پذيرش معاني ديگري مي         
- با دقت در بيشتر نـوواژه      .)78-74: زيدان، دو تا  (»االشتراكي، جريده، الوصل، يستحضر، قطار، المحامي     

در . ها در زبان فارسي چندان شيوع و گستردگي ندارد        هاي زبان فارسي درمي يابيم كه عنصر تغيير واژه        
شـود و برخـي از    آن واژه اطالق مـي   كه وصف يا اوصاف واژه بر     -عوض، نامگذاري با عبارات وصفي    

  . گستردگي فراواني دارد-واژگان تركيبي مانند گوجه فرنگي، راه آهن از اين قبيل اند
شوند و معناي ديگر و نويني پيـدا        هايي كه به اين شكل دچار تغيير معنايي مي        در زبان عربي به واژه    

شود كه در زبان عربي امـروزه   ژه عربي گفته مي   گويد مولد به وا   ظاظا مي . گويندكنند واژگان مولد مي   مي
زيدان نيز در همـين رابطـه       ). 79: 1976(است مانند الجريده، المجله، السياره، الطياره       معناي ديگري يافته  

ها براي همگامي با تغييرات فرهنگـي و  هايي است كه معناي آن  هاي مولد، واژه  منظور از واژه  «نويسد  مي
، »القطار«، »السفاره» «الحضاره«بسط معنايي ) 116: دو تا(»كندختلف، تغيير پيدا ميهاي متاريخي در حوزه

بدوي نبـودن، بـوده سـپس بـه تمـدن      » الحضاره«معناي اصلي . از همين مقوله است   » المشير«،  »القاطره«
 آن معنـاي اصـلي   » القطار«. طلبي ميان اقوام بوده است    معناي اصلي آن صلح   » السفاره«. اطالق شده است  

نخستين شتر از كاروان شتران بوده اكنـون بـه   » القاطره«. اندافتادهاند كه به دنبال هم به راه مي   شتراني بوده 
. كه به معناي صاحب رأي و مشورت بوده اكنون به معناي ارتـشبد            » المشير«. معناي نخستين واگن قطار   

بان معاصر، واجد معـاني جديـدي   هاي بسيار زيادي در عربي با همان شكل و صورت قديمي در ز     واژه
المدفع، الدبابه، اللغم، الطياره، الطراد، السياره، البريد، القاطره، القطار، الثالجـه، الـسخان، المـذياع،               «اندشده

 بديهي است تغيير و تحول معنايي كلمات يكـي از عوامـل   .)147: 1984انيس، ( »...الذبابات، التسجيل و  
  .رودر عربي به شمار ميآمدن اشتراك لفظي دمهم پديد

در . افزايي تغيير در معناي كلمات اسـت        هاي قرضي نيز متعلق به فرايند واژه      تصرف معنايي در واژه   
واژه هاي عربي ايجاد شـده بـسياري از كلمـات        زبان فارسي عالوه بر تصرف آوايي كه در برخي از وام          
ه طوري كه برخي كلمات، ارتباط معنايي خود        ب. اندبرگرفته از اين زبان دچار تحول معنايي عميقي شده        

. انـد كننـد قطـع ارتبـاط كـرده    را با زبان عربي از دست داده و به قطعي با معنايي كه در آن زبان افاده مي   
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كنـيم يكـي    در اينجا تنها به ذكر دو نكته بسنده مي        . طلبدچرايي و چگونگي اين مقوله مجال ديگري مي       
هـاي عربـي در زبـان فارسـي را     واژهفاقا كم نيست و طيف وسيعي از وام  اين كه شمار چنين واژگاني ات     

ترين موانع يادگيري صحيح زبان عربي براي فارسـي         شود و ديگري،  اين پديده يكي از اصلي        شامل مي 
مقررات، قيمت، نقشه، رقابت، مصوبه، طراحـي،       «واژه هايي چون    جاي انكار نيست كه وام    . زبانان است 

متاهل، توجه، جريمه، حاشيه، شاخص، مردود، قوه مقننه، مجوز، انقالب، مسلط، اجازه، تصميم، مجرد و 
 .اندبه كلي از معناي عربي خود دور شده و فاصله گرفته» تصويب، تخفيف، كثيف، صحافي،

  

  شناسي تغيير معناييآسيب) 3-2

عنايي در نهايت بـه     بسط م . تغيير معنايي واژگان براي دستگاه صرف زبان چندان هم سودآور نيست          
چه بسا باعث فقر دسـتگاه واژگـان و بـروز آشـوب و خلـل در آن      . زندصرف اشتقاقي زبان آسيب مي    

شـود بلكـه فقـط      اي بر واژگان افزوده نمـي     دستگاه نيز بشود چه از رهگذر بسط معنايي، هيچ واژه تازه          
ه اين خود به هرچه كمتر شدن حريم گردد كي موجود اين يا آن واژه اضافه مي)ها(اي بر معنامعناي تازه

پس بسط معني . ها و هرچه بيشتر شدن امكان اختالل معنايي در زبان مي انجامداطمينان ميان معاني واژه
حـق شـناس،   (تواند به غناي واژگاني زبان كمـك كنـد  حتي در حد وام گيري دروني يا بيروني هم نمي      

هـاي از پـيش   دهد و وزنها را نمي زه تركيب آسان واژه   از آن جا كه ساختار زبان عربي اجا       ). 29: 1356
شده اين زبان در توليد معاني جديد نمي توانند هميشه موثر واقع شوند از اين رو توليـد در زبـان                     تعيين

به عبارت ديگر . افزايي بسط معنايي بسيار بيشتر از فارسي شيوع و گستردگي دارد        عربي، ساز و كار واژه    
ه گستردگي، باز هم محدوديت توليدي دارند و ناگزير شمار زيادي از معاني متفـاوت               اوزان عربي با هم   

رود و تـراكم معـاني بـر روي آن بـه            شوند يك واژه به معاني متفاوت به كار  مي         بر يك وزن حمل مي    
 اين كار احتمال درهم آميختگي معاني واژگان را بيشتر و دقت و شفافيت معنايي آن ها را                . آيدوجود مي 
  . كنددهد و در نهايت جريان انتقال صحيح معنا را دچار ابهام ميكاهش مي

ـايي      از اين جا معلوم مي     ـبض معن ـا ق شود كه خيل انبوهي از واژگان جديد عربي كه از طريـق بـسط ي
توانـد در  ها به وجود آمده است چه مشكالتي مـي واژگان سابق يا بگوييم تغيير كم يا زياد معناي پيشين آن  

انگاري در عربي گذشته به معناي تنبلي، ضعف، و سستي و سهل          » الفشل«مثال  . تقال معنا و فهم ايجاد كند     ان
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. با همان معاني به كار رفتـه اسـت  ) 46انفال آيه (» ال تتنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم« است و در آيه   بوده
م صحيح ايـن واژه پيچيـدگي   شكي نيست اكنون كه معني جديدي بر اين واژه حمل شده است جريان فه             

انـد  به اين امر واقف بوده و هشدار داده       » المعجم الوسيط «چنان كه مولفان فرهنگ     . بيشتري پيدا كرده است   
 .)242: 1993السامرائي،  ؛662: 1985خليل،  (»ان است فشل به معناي شكست خوردن ساخته فرهنگست      « كه  

، كه صـرف جـدايي و انفـصال         »امتازوا اليوم ايها المجرمون   «در آيه   . نيز مثالي از اين مورد است     » امتاز«فعل  
هاي بعد به دليل كاربرد فراوان اين فعل در سياق جدايي يك امر خوب از ديگـر امـور،    در دوره . مهم است 

در آيـه   » ساهم«همچنين است   ) 186: 1960المبارك،  (معناي اصلي جدايي به امتياز تخصيص خورده است       
 در حالي كه اين فعل در       .)261: 1995عبدالعزيز،(كشي است   به معناي قرعه  » ينفساهم فكان من المدحض   «

شـود،  عربي امروز، به فرض داشتن چنين معنايي، در نخستين معنايي كه از آن بـراي گيرنـده تـداعي مـي                    
سامرائي نيز تاكيد مي كند كه ساهم به معناي مشاركت در عربي قـديم     . مشاركت كردن و سهيم بودن است     

ـاد اسـت كـه            هايي كه به تغيير معنايي دچار شـده        واژه .)241: 1993( است ه نداشته سابق انـد بـه قـدري زي
ـيط   : كنندها را به تفكيك بررسي ميهاي لغت معاصر معاني جديد و قديم آن    فرهنگ مثال در المعجـم الوس
المعجـم   (گستان اسـت از اين واژه و وضع فرهنقارن به معناي مقايسه، معناي جديدي     : آمده» قارن«در ذيل 
ـله گرفتـه اسـت كـه     ها به قدري از اصل و ريشه آن معناي برخي از اين واژه   .)730: 2004الوسيط،   ها فاص

ـثال در      شدن معناي كلمات را به عنوان مشكلي جدي مطرح كـرده     برخي مغلق  ـان كـه الـسامرايي م انـد چن
ـا           توگويد خواننده عربي به خوبي نمي     مي» المعطيات«توضيح واژه    ـا ريـشه آن ب اند معناي العمطيات كه تنه

ـايي در آن صـورت        چنين بسط و ج   » اعطي«يكي است درك كند زيرا امكان ندارد فعل         » أعطي« هـش معن
ـايي واژه        حساسيت اين امر وقتي بيشتر مي      .)386: 1993سامرايي، (گرفته باشد  ـا تغييـر معن ـاي  شود كـه ب ه

-تر آن كه برخي به اين تغيير معنايي وقعـي نمـي    م و مشكل  شويرو مي تري در قرآن روبه   محوري و بنيادي  

در قرآن اسـت    » عقل«مثال اين سخن واژه     . آميزندهاي مختلف واژگان را با هم درمي      نهند و معناهاي دوره   
 آن با همديگر خلط شده و معناي عصر عباسي كه پـس             2 و درزماني  1زمانيكه در بيشتر تفاسير، معناي هم     

                                                 
1. Synchronic Meaning 

2. Diachronic Meaning   
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ـاريخي         از آميزش با علوم      ـاي    1يوناني اين واژه پيدا مي كند، بي توجه به مسائل زبانشناسي ت  بـه عنـوان معن
ـال نـه      : (هاي عربي چنين است ديگر واژه   ) 14: 1995اركون،  .(شوداصلي واژه عقل، معرفي مي     از جهت مث

ـان خ(، الـشارع  )دانـشگاه (الجامعـه ) هايي بيشتر از صدها واژه اسـت      حصر، زيرا تعداد دقيق چنين واژه      ، )ياب
تلفـن  (الجـوال . كه معناي پيشين آن كندوي عـسل بـوده اسـت          ) سلول(، الخليه )انگيزه(، الدافع )بيمه(التأمين
المدفع، السياره، الباخره، القاطره، القطار، المأمور،      «: هايي مانند  واژه  بنابراين ...و) عينك(، السياره، النظاره  )همراه

ـاله در             » ه و المجله  المدير، المشير، المحضر، السفاره، الجريد     همگي عربي قديمي اند و سابقه چنـد صـد س
  .اندمتون و عقول عربي دارد اما از طريق انتقال معنايي، واجد معاني ديگري شده

اند به قدري گسترده است    چنان كه گفته شد، دايره كلماتي كه از راه تغيير در عربي امروز ايجاد شده              
رسد نامگذاري اين دسته و     اما به نظر مي   . گيردميي لغت را فرا   كه طيف وسيعي از واژه هاي فرهنگ ها       

افزايي با قدري تسامح همراه است زيرا در اين جا كلمات جديدي            ها در شمار سازوكارهاي واژه    ذكر آن 
تغيير و تحول معناي كلمـات  . شوندشوند بلكه فقط معنا يا معاني جديدي بر كلمه اضافه مي          ساخته نمي 

هـاي دنيـا امـري طبيعـي      ل متفاوت آن از تخصيص تا تعميم تا مرگ معنايي در همه زبان            خواه در اشكا  
اما شيوع و گستردگي اين امر البتـه سـخن          . است و موضوعي شناخته شده در تاريخ همه زبان ها است          

دست كم در مقايسه زبان فارسي و عربي در حوزه تغيير معنايي و استفاده از آن به عنوان                  . ديگري است 
سازي،  اين دو زبان تفاوت بسيار محسوسي با همديگر دارند و ايـن موضـوع در                 ازوكاري براي واژه  س

با توجه به مشكالت تغيير معنايي كه پيشتر ذكر آن . تر استزبان عربي به طور چشمگيري بيشتر و شايع
سازد مي توان به يها گذشت و با اضافه كردن اين مطلب كه  اين روش، زبان را با فقر واژگاني مواجه م   

  . گونه تغيير معنايي كلمات در زبان عربي دارد آگاه شدهايي كه گستردگي افراطآسيب

   نتيجه

افزايي در زبان فارسي و عربي با رويكرد تطبيقي مـورد  در اين پژوهش، مهمترين سازوكارهاي واژه    
. اند داده افزايي نشان ه واژه هاي مختلفي نسبت ب   بررسي قرار گرفت و روشن شد كه اين دو زبان واكنش          

سازي ناظر به دستگاه صرف زبان است، زبان عربي و فارسي به دليل و بـه تبـع                  از آن جا كه فرايند واژه     

                                                 
1. Historical Linguistics 
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هاي بنيادي كه در ساختار زباني در سطح واژگاني و دستوري دارنـد از سـازوكارهاي همـسان و      تفاوت
هاي قابل تـوجهي بـراي توسـعه و     دو زبان از توانايي  هر. افزايي برخوردار هستند  غيرهمساني براي واژه  

  . برخوردارندارتقاي بيشتر و همگامي بهتر با تحوالت معنايي و اجتماعي 
امـا  . سازي از هر دو شيوه اشتقاق و تركيب مـي تـوان كمـك گرفـت    در زبان فارسي در امر واژه      

گري سازي از راه اشتقاق و ريخته     ژهپذيري كلمات در زبان عربي، باعث شده راهكار وا        خاصيت اشتقاق 
 از طريـق عنـصر   اساسـاً سـازي  در اين زبـان، واژه . سازي در اين زبان باشدوزني، مهمترين راهكار واژه   

عنصر اشـتقاق   . اشتقاق انجام مي شود كه دربردارنده هر دو جزء واژه هاي تركيبي در زبان فارسي است               
ري ديگر محوريت وزن در آن، و سپس كمبـود اوزان و بنيادهـاي             در عربي به دليل بنياد وزني يا به تعبي        

به همين دليل فرهنگستان هاي زبان عربي، در راسـتاي رفـع            . رو است ساز، با محدوديتهايي روبه   اشتقاق
هاي قبلي و سنتي سازوكار اشتقاق و توانمندسازي فرايند اشتقاق براي پاسـخگويي بـه نيـاز                 محدوديت

هـاي نـوين بـاروري      اند تا عنصر اشتقاق بـا ايجـاد وزن        ندي نويني از آن انجام داده     بافزايي، صورت واژه
  .»فعلويه«و»فعلوي«مانند ساختن فعل از نامها و مكان و ساخت اوزانِ جديدي مانند . بيشتري بيابد

 وجود ندارد و بـه      قالب و چهارچوب پيشين   هاي ساختاري ناشي از     در زبان فارسي، محدوديت      
هاي نـو  ها، تركيب دودشادوش عنصر اشتقاق، واژه    ساخت تركيبي و قابليت و ظرفيت تركيبي واژه       دليل  

بـه دليـل   . انـد واژگان تركيبي در دوره معاصر، فراواني چشمگيري يافتهگذارد به طوري كه  در اختيار مي 
ارد و بـا وجـود       سازي از راه واژآميزي در زبان فارسي، كارآيي چنداني ند         گستردگي عنصر تركيب، واژه   

در زبـان  . سازي دچار شكافي كه بتوان آن را با واژآميزي ترميم كرد، نشده اسـت اين عنصر ، فرايند واژه  
فارسي تاكيد افراطي بر استفاده از افعال تركيبي، و عدم جايگزيني آن ها با مصادر جعلي و افعال بـسيط،         

-در زبـان عربـي، اشـتقاق      . گان فارسي است  شدگي بخشي از ميراث واژ    موجبات نازايي واژگان و عقيم    

سازي از راه تركيب است چون واژه جديد لزوما منطبق بـا اوزان             پذيري از راه وزن، مانعي در برابر واژه       
.  حائلي در برابر فرايند تركيب قرار گرفته است        چون   هم وزناز اين رو      . تعريف شده عربي نخواهد بود    

 رفع موانع وزني و به دليل فقدان عنصر تركيب مورد استفاده قـرار              واژآميزي يا نحت، براي   به اين سبب    
اي بـه خـود ديـده و        سازي عربي در دوره معاصر تغييـرات عمـده        با اين وجود، الگوهاي واژه    . گيردمي

  . اندهاي عربي تركيب شدهعناصر خارجي از جمله وندهاي زيادي از زبان انگليسي با ستاك
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در عربي فرايند تغييـر     .  فارسي در مقايسه با عربي گستردگي كمتري دارد        تغيير معنايي واژگان زبان   
اين امر چه در شكل ناآگاهانـه و چـه   . افزايي بوده استمعنايي كلمات، يكي از سازوكارهاي اصلي واژه      

ريزي شده آن، باعث كاهش شفافيت معني كلمات و افـزايش امكـان اخـتالل               در شكل آگاهانه و برنامه    
 متني و جريـان صـحيح فهـم و روابـط      اي در خوانش  هاي عمده ود و مستعد ايجاد آسيب    معنايي مي ش  

  . معنايي خواهد شد
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