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 (، مشهد، ايراندانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبیات عربياستاديار ) دکتر کلثوم صديقي
 

 گزيني در زبان عربي رويكردي نوين به فرآيند واژه

 چكیده

ي انـ  و در دوره ديرباز تا كنون داراي جايگاهی غیرقابل انكار در گفتار بـوده  واژگان از

گزينی از يك سو از فرآين هاي برتر برابريابی واژگـانی جهـ    سازي و واژهمعاصر نیز واژه

زبـان و  ويـژه در كشـورهاي عربـی   رونـ  بـه  رف  از چالش كمبود واژگان به شمار میبرون

ريـزي زبـان، مـورد توجـه     ترين بسـتر برنامـه  ي به عنوان برجستهزبان و از ديگر سوفارسی

ي متون گفتـاري  رو، برررسی و مطالعهپژوهان قرار دارن .ه ف از نگارش جستار پیشزبان

ي معاصـر بـا بكـارگیري روش توصـیفیر كـاربردنگر      علمی و خبري زبـان عربـی در دوره  

يابی به خوانش متـون كالسـیك   صطالحگزينی و اي واژهباش  و تالش دارد تا در گسترهمی

هـا در متـون   ي جـاهلی و تطبیـق معنـاي كـاربردي واژگـان آن     زبان عربی با تأكی  بر دوره

هاي  گفتاري و خبري بپردازد. نتايج به دس  آمـ ه از ايـن   گفتاري معاصر با تمركز بر متن

ي در دورهده  كه بسیاري از واژگـان موجـود در متـون ادبـی كالسـیك      پژوهش نشان می

هاي واژگان صنع  و م رنیسم بیشتر در متون غیرادبـی بـه كـار    معاصر به عنوان برابرنهاده

نظر به اشـتااقی  حكاي  از آن دارد كه شون ؛ همچنین برآين  نهايی اين پژوهش، گرفته می

برابريابی واژگانی اين زبان در حـا  حارـر بـه ترتیـير میـزان      هاي شیوهبودن زبان عربی، 

ي معنايی و مجاز امّـا  ي توسعهگزينی با غلبهواژه سازي،واژهان از: بردِ گويشوران عبارتكار

بـه تالیـ  از    سازي در میان گويشوران معاصـر عـر   واژه و سرواژهي وامي ترجمههاشیوه

زبان انگلیسی صرفاً در راستاي اختصـار و در تعـابیر و اصـطالحاتِ داراي ابنـا  كـاربرد      

 .دارد

 .سازيواژه، سرواژهي وامي معنايی، ترجمهگزينی، زبان عربی، توسعهواژه: هاواژهیدکل

mailto:heidaryan@ferdowsi.um.ac.ir
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 مقدمه  -1 

 ي پژوهشپیشینه1-1

عامل اصلی كه نگارن ه را به نگارش جستار پیش رو رهنمون گرديـ ه، بررسـی ماـاوت و    

رهاي گزينـیر زبـان عربـی در داخـل كشـور  و كمبـود نوشـتا       جستارهاي مرتبط با دانـش واژه 

هاي تخصصـی  بنیاد و كاربردگرا در اين زمینه بوده اس ؛ واقعی  آن اس  كه  پژوهشپژوهش

ي هـا ي شـیوه شناسی و برابريابی زبان عربی معاصر به شكل اعم و دربـاره ي واژهبنیادين درباره

را  گزينی اين زبان به شكل ويژه در میان انبوه جستارهاي انجام ش ه، حجم بسیار نـاچیزي واژه

شـماري ماننـ  پـژوهش ارجمنـ      هـاي انگشـ   به خود اختصاص داده اس  و تاريباً به نمونـه 

از يحیی معروف مح ود گشته اسـ  از ايـن   « گزينیي واژهي كشورهاي عربی در زمینهتجربه»

رو نگارن ه در پژوهش حارر با استفاده از روش توصیفیر كاربردنگر پس از گـااري بـر منـاب     

 ده .   گزينی در اين زبان را مورد مطالعه و بررسی قرار میبان عربی، فرآين  واژهگزينی زواژه

 پرسش بنیادين1-2

ي برخـی از متـون ادبـی    اين پژوهش تالش دارد تا بـا واكـاوي و بـازخوانی موردپژوهانـه    

و نیـز متـون گفتـاري و خبـري معاصـر بـه        -ي جاهلیبا تأكی  بر اشعار دوره-كالسیك عربی

 بنیادين ذيل پاسخ ده : هايپرسش

 ي معاصر چیس ؟گزينی و برابريابی زبان عربی در دورههاي معاد ترين شیوهكاربردي-4

هـا نمـود   گزينـی معاصـر در قالـي آن   هاي كاربردي معـاد  هايی كه شیوهرايجترين الگو-2

 يابن ، ك ام اس ؟می

سـازي در چـه   ي و سـرواژه ي وامگیـر زبان از دو شیوهگیري گويشوران عر میزان بهره-9

 سطحی قرار دارد؟ 

زبان در -4هاي ياد ش ه، عبارتن از: ي مطرح در برابر پرسشها و فرریهترين انگارهبرجسته

ي كـاربردترين شـیوه  هـاي سـامی، پر  ي زايـاي زبـان  عربی، پیام ِ تعلّق ايـن زبـان بـه خـانواده    

نـان جهـ  دوري از اقتـرا  و    زبانظـر بـه تـالش عـر      -2سـازي اسـ .   واژهگزينی، معاد 

 -9رود. يـابی بـه شـمار مـی    ي پركاربرد معاد گزينی، دومین شیوهواژه يوامگیري زبانی، شیوه
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سازي در صورت ررورت و در عین حا  همراه با تغییرات حرفـی  واژه و سرواژهي وامترجمه

 شود.و آوايی توسط گويشوران عر  استفاده می
 

 گزيني گذاري بر منابع واژه-2

هـاي  اي، فرهنگ واژگان و قـامو  هاي مختلف موروعی، دانشنامهدر زبان فارسی فرهنگ

تـرين  ي يكـی از عمـ ه  توان  همسان با زبان عربی در زمرهگونی نگاشته ش ه اس  كه میگونه

هاي ديـرين  سو در ماايسه با زبان عربی و فرهنگگزينی به شمار رود هرچن  از يك مناب  واژه

ي نگارش درآم ه، حجم كمتري را بـه خـود   ينی كه در اين زبان از ديرباز تا امروز به رشتهو نو

گـرا بـودن ايـن دسـته از     ده  و از سوي ديگر به دلیل پیچی گی و ابهام و سـنّ  اختصاص می

گزينـی و برابريـابی علمـی بـه افـراد يـا       اي در امـر واژه مناب ، توانش و ياراي كمـك گسـترده  

اهلل يارمحم ي در اين زمینه بر اين بـاور اسـ  كـه    كه لطفكنن  چنانگزين نمیژههاي واگروه

تواننـ  گرهـی از مشـكالت كنـونی     نويسی به زحمـ  مـی  ي فرهنگدستاوردهاي ما در زمینه»

 (423-491: 4931يارمحم ي،«)ي علمی امروز بگشاي ...جامعه

 زبان عبارتن از:   گزينی زبان فارسی به رواي  فرهنگستان اينواژه مناب 

 . رون می شمار به تبارشان فارسی از صرف نظر كه واژگانی يهمه

 ايرانی. هزن  هايگويش و هازبان به متعلق واژگان

 ايران. میانۀ و باستانی زبانهاي به متعلق هايريشه و واژگان

 ساختار يا و باشن  بسیط يواژه مب أ زبان يا در كه اروپايی تركیبی هايصورت و واژگان

وجود  هاآن روي بر فارسی سازيواژه فراين هاي اِعما  توانش باش  كه ايبه گونه هاآن صرفی

  (23-91: 4933گزينی،داشته باش .)گروه واژه

ان  از: گزينی، چهار منب  ارزشمن  وجود دارد كه عبارتي مناب  واژهدر زبان عربی در زمینه

هاي علوم مختلـف  و فرهنگ هانامههاي زبانشناسی، دانشكتا هاي عمومی زبان عربی، قامو 

هـاي عمـومی   ( از مشهورترين قـامو  211-212: 4339هاي عامیانه و رايج؛ )الخطیي،و لهجه

فیروزآبـادي و  « المحـیط »ابن منظور، « لسان العر »جوهري، « الصحاح»ابن فار ، « الماايیس»

 (19زبی ي اس .)الخیّاط،دت: « تاج العرو »
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هـاي مورـوعی و معنـايی امـروزي اسـ  كـه از       شناسـی معـاد  فرهنـگ   هاي زبـان كتا 

باشـ  كـه در   مـی « الخَیل»و « اإلبل»، «خَلق اإلنسان»هاي موروعی نامهها فرهنگمشهورترين آن

هـاي  نامـه انـ ؛ از مشـهورترين فرهنـگ   نگارش هريك، گروهی از نويسن گان مشـارك  داشـته  

از ثعـالبی  « هفاه اللغ»ابوهال ، « التلخیص»ابن سكّی  اس  و ديگر « لفاظاأل»معنايی يكی كتا  

 (413: 4332اين سی ه ي ان لسی.)مختار عمر،« المخصَّص»ويژه و به

هاي ترجمه يا تـألیف شـ ه و يـا    ها يعنی مجموعهگزينی دانشنامهي سوم از مناب  واژهدسته

هـا و اصـطالحات   واژهد زيادي از دانشي تخصصی يك علم اس  كه تع اپ ي  آم ه در حوزه

زكريـاي  « الحـاوي »گیـرد ماننـ  كتـا     ي علوم را دربرمـی ترجمه ش ه يا ساخته ش ه در حوزه

صـب   »ابـن عـوّام اشـبیلی و    « هاألن لسیّ هالفالح»ابن سینا در منطق، «  الشفاء»رازي در پزشكی، 

الجـام   »از كنـ ي يـا ماننـ     « هافی حـ ود األشـیاء و رسـوم    هرسال»قلاشن ي يا مانن « األعشی

اثــر ابــن بیطــار جهــ   ســامان هی اصــطالحات تخصصــی يــك        « هلمفــردات األدويــ 

 ( 12-11: 4334و الشرقاوي،  421-491.)التعالبی،دت:رشته

هاي عامیانه اس  كه بسیاري از واژگـان كـاربردي   گزينی، لهجهچهارمین دسته از مناب  واژه

هـا را  ها نیام ه اس  ولی توده و عوام مردم نسل به نسل، آنلغ گ ها و فرهننامهها در واژهآن

ي مصـري يـا   ي آ  در لهجـه به معنـاي چمچمـه  « هالسّاقی»اي ي لهجهبرن  مانن  واژهبه كار می

هاي بلوط؛  و يا واژگان عربی صحیحی مانن  بیّاع، به معنی يكی از گونه« ملُّو »اي ي لهجهواژه

واصّ و فرهیختگان به خابر رواج كـاربردش در میـان عـوام يـا گـرايش بـه       بطّا ، دَعَس كه خ

برن  و يا از گروه واژگان معرّ  كاربردي توسط تـوده ماننـ    واژگان ج ي تر، آن را به كار نمی

ي واژگـان داراي ريشـه و اصـل عربـیر تغییريافتـه      و يا از گونه« سان ويش»و « بام»، «هورش»

بوده اس  يـا  « كَتَّلَ»كه در اصل « كَبتَل»قیاسی مانن  قاع ه و غیری بیتح  تأثیر يك فرآين  زبان

 (91-2113:93،هان .)خساررواج يافته« ظمآن»كه بر بنیاد قیا  نادرس  با « تعبان و مرران»
 

 گزينيهاي واژهشیوه-3

ه يا از گزينی زبان عربی در اين نوشتار بر بنیاد مطالعات نگارن هاي مورد پژوهشر واژهشیوه

ي نخسـ  واژگـان   شـود: دسـته  ي معنـايی اسـ  كـه بـه دو دسـته تاسـیم مـی       ي توسعهگونه
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بخش در آغاز، مـ لو   ينان  و در اتر دول  و نشانگريّ خاصّی داشتهاي اس  كه پیشنوگزي ه

شود و سپس م لو  نخس  و پیشین با اسـتناد بـه   ها در برابرشان نگاشته میكنونی و ج ي  آن

تر دول  و نشـانگرير  اي اس  كه پیشي دوم، واژگان برگزي هگردد؛ دستهديرين ارائه میمتون 

ي اصطالحی ديگر از زبان مب أ يـا ماصـ    ان  و در ادوار پسین به عنوان برابرنهادهخاصّی داشته

شـود و  ها در برابرشان نگاشـته مـی  ان  و در اين نوشتار، م لو  نخس  و نوين آنبرگزي ه ش ه

برابريـابی ونـ هاي   شود؛ در مراحل پسـین، پس، م لو  نوين با استناد به متون امروز تبیین میس

گزينـی  هايی اس  كه به منظور راهكـار واژه ديگر شیوهسازي از واژگان و در فرجام، سرواژهوام

 در زبان عربی مورد توجه قرار دارن .

بـراي برابريـابی اعـم از برابريـابی      سـازي اي اس  كه پـس از واژه گزينی، دومین شیوهواژه

ي مـورد نیـاز   واژهواژگان زبان مب أ يعنی اصطالحات بیگانه يا برابريابی اصطالح و دانشدانش

اي شود و به معناي پیشـنهاد برابرنهـاده  در خود زبان ماص  براي مفهومی نوين به كار گرفته می

زينش از میـان واژگـان موجـود در زبـان     در برابر اصطالح مورد نظر  بر بنیاد نوگزينش يا برگـ 

 هقافلـ »ي آن بـر مـ لو    با انتاـا  نشـانگرير ويـژه   « قطار»ي باش  مانن  نوگزينش واژهعربی می

ي كه بر بنیاد اصو  بالغ  كالسیك ذيل شـاخه  (trainبه م لو  اصطالح زبان مب أ )« الجرما 

ي بیانی ارائه داده اس  و از اين گونهويژه در تعريفی كه صاحي جواهر گیرد بهقرار می« مجاز»

سَمَّوا به اللفـ  الـاي نِاِـلَ مـن معنـاه      -إذا تَعَ ّاه-المجاز مشتقّ من جاز الشیء يجوزه»گوي  می

( اگر اين تعريف احم  الهاشـمیّ  912: 4121)الهاشمیّ،«األصلیّ لی  َّ علی معنی غیره مناسي له

در جه  پاسخگويی به نیاز زمان و گـزينش واژگـانر   -چه كه به مانن  زبان عربی از مجاز با آن

در زبان فارسی پیشنهاد ش ه اس ، ماايسه شود، ارزش كـاربري   -هاي نوينپیشین براي م لو 

بـه معنـاي ارائـه شـ ه در ايـن      -امروزي مجاز با نام نوگزينش در زبان فارسی مطـابق ترجمـه   

شـود؛ در فرهنگسـتان   ی به نیكی روشن مـی گزينی و برابريابدر زبان عربی در امر واژه -نوشتار

 سـاختن  هماهنـگ  اي گسترش معنايی آگاهانه بـراي گونهزبان فارسی، نوگزينش را عبارت از 

ان  كه در اين گسترش، واژه افزون بر داشتن معناي سابق و حفـ   دانسته ج ي  نیازهاي با زبان

  نوين نیـز دولـ  دارد ماننـ     نشانگري مفهومی بر م لو  نخستین بر معنايی ج ي  براي م لو
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كه م لو  نخسـتین آن، آبـرو و عـزّت و احتـرام اسـ  و امـروز در       « اعتبار»ي نوگزينش واژه»

كـه  « نعلبكـی »ي بر حسا  بانكی نیز دول  دارد يـا ماننـ  واژه  « گشايش اعتبار»اي مانن  سازه

كنـ  يـا ماننـ     یز دول  مـی گردان ناي در سر میلافزون بر م لو  نخستین زيراستكانی بر قطعه

 اي كهشود بر قطعهكه در حا  حارر افزون بر زيوري كه از گوش آويخته می« گوشواره»لف  

كنـ  نیـز ابـال     فـراهم مـی   نوسـان  اثـر  در را فنـر  بـو   تغییـر  امكـان  تخ ، فنرهاي زير در

  -يـاد كـرديم   كـه از آن چنـان -گزينـی ي ديگر واژشیوه (91: 4933گزينی،گروه واژه«)گردد.می

تر نیز داراي نشانگري بر مـ لولی ويـژه نبـوده باشـ  و     اي مناسي اس  كه پیشبرگزينش واژه

ي واژگان موجود زبـان عربـی انتخـا     امروز براي اصطالح يا م لو  مورد نظر از میان گنجینه

 (.downloadبراي اصطالح )« تنزيل»ي مانن  برگزينش واژه -شودمی

 در متون شعري ديرين استناد نوگزيده3-1

ويـژه شـعر   پیشتر در متون ادبـی و بـه   جا معناي نخس  اين دسته از واژگان نوگزي ه،از آن

تالش گردي  تـا بـراي تبیـین معنـاي قـ يم  از      هاي اين دسته،نمود داشته اس  در بررسی مثا 

استفاده شود.؛  هاي علمی و يا خبريهاي شعر جاهلی و براي تبیین معناي ج ي  از نمونهنمونه

ي متن مسجّل گش  ايـن اسـ    اي كه با بررسی اين دسته واژگان نوگزي ه براي نگارن هنتیجه

 هـاي علـم،  كه به دلیل تازگی م لو ر اين دسته از واژگان و ارتباط و پیون  محكم آن با پیشرف 

بازتا  يافتـه   كمتر در متون ادبی و يا شعري معاصر عربیاين دسته،  صنع  و فناوري جهانی،

   اس  و بیشتر در متون منثور علمی قابل رديابی اس .

و در معناي امروزي كانـا  آ  يـا    داراي معناي نخستینِ نیزه هالقَناي نوگزي ه: واژه9-4-4

كه به شكل قنا  السّويس برگرفته از كانـا    السّويس هقنااي مانن  ي تلويزيونی و ماهوارهشبكه

   .ه اس وتین نیز به كار رفت

 متن داراي معناي نخس ِ نیزه

 :هي عنتر« معلّاه»الف(از 

 بمُحَرَّمر  ]القَنا[ ىفَشَكَك ُ بالرّم ر األصَمِّ ثیابَهُ       لیسَ الكريمُ عل

 (413: 4111)الزوزنی،
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بـر نیـزه رفـتن     -در قانون مـن -كه اش را دري م حا  آني سخ  خويش، جامه)من با نیزه

 رگوار، حرام نیس !(   افراد برجسته و بز

 ي عمروبن كلثوم تغلبیّ: (از معلاه

 األع اءِ قبلَك أن تَلینا ىيا عمرو أعیَ           عَل  ]قَناتَنا[فإنَّ 

 (   423)همان:

 ي ما پیش از تو  در ستیز با دشمنان از كن  ش ن، ابا ورزي ه اس .()اي عمرو، نیزه

هی ممرّ مائیّ اصطناعیّ فی مصـر، يبلـط بولهـا      سالسوي هقنا: متن داراي معناي نوين كانا 

 كم و تصل ما بین البحرين األبیض و األحمر.   439

كیلـومتر كـه ح فاصـل     439)كانا  سوئز يك كانا / آبراه مصنوعی در مصر اس  با بـو   

 سازد.(  درياي م يترانه و درياي سرخ را به هم متصل می

 هالتلفزيون السوري الفضائی  ههی قنا هالسوري هلفضائیا هالقنامتن داراي معناي نوين ماهواره: 

 أنحاء العالم.  هو التی تبث فی كاف هالرسمی

اي سوريه اس  كه در همـه  ي رسمی تلويزيونی ماهوارهاي سوريه، شبكهي ماهواره)شبكه 

 شود.(    جاي دنیا پخش می

ي در معناي امروزي لوله و معناي نخستینِ بند و ني أُنبوب دارايي نوگزي ه: واژه 9-4-2

 أطفال األنابیب.و يا  أُنبوب المختبريا  أُنبوب الماءي آزمايشگاه مانن  آ  يا لوله

 ي إمرؤالایس:متن داراي معناي نخس ِ بن  و نی از معلاه

 المُاَلَّلرالسَّایِّ ]أُنبوبِ[ و سا ٍ ک       لَطیفٍ كالجَ يلر مُخَصَّرٍ     و كَش ٍ

 (99: 4121)البستانی،

تـراش  هـاي خـوش  ي چرمی و سـا  ي بافهمیانی اس  مانن ه)محبو  من، وغران امر باريك

 ي شادا  و زيباي خرمايی سیرا  و پربار اس .(پايش بسان ساقه

 من هاألنهار الاريب أح  من میاهها بی  على وافا  ايران ي آ :متن داراي معناي نوين لوله

 العربی. الخلیج میاه تح  يمر و بحريّ رّيّأنابیب ب خط م  عبر الكوي ،
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كشی در خشكی و دريا از )ايران با فروش آ  يكی از رودهاي نزديك كوي  از بريق لوله

 هاي خلیج فار  موافا  كرد.(زير آ 

 هألو  مـر « أطفال األنابیبب »عرف العالم مصطل  ي آزمايشگاه: متن داراي معناي نوين لوله

 . فی العالم أنابیب هطفللويس براون، لتكون أو   هالطفل، عن ما ول ت 4323عام 

هـاي  نـوزاد پـرورش يافتـه در لولـه    »اصـطالح  بـا   4323)جهان براي نخستین بار در سـا   

آشنا ش  هنگامی كه دختربچه اي به نام لـوئیس بـراون بـه عنـوان اولـین جنـین       « آزمايشگاهی

 آزمايشگاهی و لااح مصنوعی جهان متول  ش .(

در معنـی امـروزي    ي پبروين و داراي معناي نخستین خوشبه  ثُريّاي نوگزي ه: اژهو9-4-9

 لوستر.  

 ي إمرؤالایس:ي پروين از معلاهمتن داراي معناي نخس ِ خوشه

 فی السَّماء تَعَرَّر               تَعَرُّ َ أثناءِ الورشاحر المفصّلر[ الثُّريّا]إذا ما 

 (42: 4111)الزّوزنی،

هـاي  ي پـروين بسـان كنـاره   ي خويش رفتم، ب انگاه كـه سـتارگان خوشـه   وبه)من نزد محب

 نمايان .(  آويزي درخشان در آسمان، رخ میحمايلی جواهرنشان/ گردن

فاستحال  «: المجو  فی اوروبا»ي خلیل حاوي در سروده متن داراي معناي نوين لوستر از

 (419: 4339اوي،.)حهو زُرقَ ثُريَّاتٍعَتَماتُ السَّافِ/ بلَّورا، 

 هاي ساف به بلور، لوستر و چلچراغ و نور آبی ب   گش .()پس تاريكی

در معنی امـروزي راهِ  داراي معناي نخستین آغشته به قطران  مُعَبَّدي نوگزي ه: واژه 9-4-1

 .آسفال  ش ه و هموار

 :هي برفاز معلاهآغشته به قطران متن داراي معناي نخس ِ 

 ]المُعَبَّدِ[و أِفرردتُ إفرادَ البعیرر       كِلُّها       هعشیرأن تَحامتنی ال ىإل

 (12)همان:
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تنهـا  ي افراد قبیله، مرا ران ن  و برد كردن  و من بسان شتري گَر و بیمار،جا كه همه)تا ب ان

 مان ه و در انزوا قرار گرفتم.(

ـ و أفـاد أنّ المیلیشـی   متن داراي معناي نوين  آسـفال  شـ ه و همـوار:    يحـاولن   هات الحوثیّ

فـی   همسـتمرّ  هنظراً ألنّ الطیـران يتواجـ  بصـف    هالطرق المعبّدبعی اً عن  هالتحرّک فی بر  وعر

 .هاألجواء الیمنیّ

العبور هاي صعينظامیان حوثی در تالش جه  حرك  در راه)اين منب  بیان داش  كه شبه

ي هـوايی همـواره در آسـمان يمـن     ي مسط  هستن  زيرا نیروش ههاي آسفال و به دور از راه

   حضور دارد.( 

جـاي فـرود آمـ ن در معنـی     مَحَلّ داراي داللت نخستینِ مكان و ي نوگزي ه: واژه 9-4-1

 امروزي قروشگاه.

 ي لبی :متن داراي دول  نخس ِ مكان و جاي فرود آم ن از معلاه

 بَّ َ غَولِها فَررجامُهاتَأ ىبمِنً     ها       ِها فَمُاامُ]مَحَلّ[عَفَ ِ ال ّيارُ 

 (34: 4111)الزوزنی،

از ش ّت فرسودگی محو  ـ  در گار زمانـ  هايش ها و اقامتگاهها، منزلگاه)اين سرزمین، خانه

بـه چشـمم ناآشـنا و غريـي      ي منـا، هاي غو  و رجام در منطاـه ان  چنان كه پن اري كوهگشته

 آي .(می

مـن أدوات   هع يـ   محلّبات ورسو فی روما يضمّ متن داراي معناي نوين فروشگاه: شارع ك

 . هو محلّات األحذي ىمحلّات الموسیق ىإل هكهربائیّ

هاي لـوازم برقـی   هاي متع دي اس  از فروشگاه)خیابان كورسو در شهر رم داراي فروشگاه

 ها.(   فروشیهاي لوازم موسیای و كفشگرفته تا فروشگاه

در معنـی امـروزي توپخانـه    عناي نخستین آبراهبه  داراي م مدافعي نوگزي ه: واژه9-4-12

 مانن  م اف  الهاون.

 ي لبی :متن داراي معناي نخس ِ آبراهه از معلَاه
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 الرَّيّانر عُرِّيَ رَسمُها           خَلَااً كما رَمِنَ الوُحیَّ سِالمُها]مَدافِعُ[ ف

 (419: 4121)البستانی،

ـ  )نشانه هـاي  هـا و ناـش  ه و فرسـوده گشـته كـه نگـاره    ها و آثار مسیل كوه ريّان چنـان كهن

 اي را مانن ه اس .(نوشتهناخواناي سنگ

التـی   هأنـواع األسـلح   ىمتن داراي معناي نوين توپخانه: و يب أ البرنامج الت ريبی صباحا علـ 

 .  هو الااذفات المختلف مدافع الهاونتشمل 

هاي مختلـف  ل خمپاره و راك ها شامي آموزشی، صبحگاه با تمرين انواع سالح)اين برنامه

 شود.(آغاز می

در معنـی  داراي معناي نخسبتین نبوعي فبرا يبا  بام       صَحني نوگزي ه: واژه 9-4-2

 امروزي ديشر ماهواره:

 :ي عمروبن كلثوم تغلبیاز معلاهنوعي فرا يا  ام  متن داراي معناي نخس ِ   

 وتِبای خمورَ األن ريناوَ                  کِ فاصبحینا  [صَحنر]أو هُبّی  ر

 (443: 4111)الزوزنی،

 ي ان رين را فرو مگاار!(هاي نا  منطاه)ساقیا برخیز و ما را صبوحی بنوشان و شرا 

 هالصبحون الققطب   همراكش تصل نسب هكم ين هم ين متن داراي معناي نوين ديش ماهواره:

 من المناز .   هفی المئ 11فیها الى 

 رس .(می %11ها به هاي ماهواره به نسب  خانهزان ديش)در شهري مثل مراكش، می

در معنی امروزي داراي معناي نخستین دسته ي پرندگان و  سِربي نوگزي ه: واژه 9-4-3

 اسكادران هواپیما.  

 ي إمرؤ الایس:از معلاهي پرندگان دسته متن داراي معناي نخس ِ   

 دُوارٍ فی مُالءٍ مُاَيَّلر ىعَاار  كأنَّ نِعاجَهُ            ]سِربٌ[ فعنَّ لنا 

 ( 91: 4121)البستانیّ،
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هايش، دوشـیزگانی  اي پ ي ار گش   كه گويا گوزن)پس از چن ي در برابر دي گان ما، گلّه

 كشان و خرامان، به گرد سنگ ما ّ  در بواف بودن .(بودن  كه دامن

لثانی ملك األردن سیشارک بنفسه الملك عب  اهلل امتن داراي معناي نوين اسكادران هواپیما: 

   «.داعش»ستاوم باصف مواق  لتنظیم و  F41 سرب طائرات هفی قیاد

شـرك    F41)ملك عبـ اهلل دوم، پادشـاه اردن شخصـاً در هـ اي  اسـكادران هواپیماهـاي       

 هاي گروهك داعش خواه  نمود.(خواه  كرد و اق ام به بمباران پايگاه

در ي کشتي يبا کشبتي   داراي معناي نخستین سینه هخلیَّجر ي نوگزي ه: خَاليا:واژه 9-4-3

 معنی امروزي سلو  و گلبو .

 :هي برفمتن داراي معناي نخس ِ كشتی از معلاه   

 سَفینٍ بالنَّواصفِ من دَدِ ]خَقيا[              ه غِ و هكأنَّ حُ وجَ المالكیَّ

 (11: 4111)الزوزنی،

دمان روز كـو  و جـ ايی در پهنـاي شـاهراه     ، سپی ههاي معشو  مالكی من)پن اري كجاوه

 پیكر.(هايی بودن  غو صحراي دد در چشمم، كشتی

خقيبا البدم   هـی:   الخقياأنواع من  هالبالزما ثالث يسب  فیمتن داراي معناي نوين  سلو : 

 .هو الصفائ  ال موي الحمراء، خقيا الدم البیضاء

هـاي  هـاي قرمـز خـون، گلبـو     س  شامل گلبو سه نوع سلو  شناور ا)در پالسماي خون،

 ها.(سفی  خون و پالك 

ن ادهن ه و فريادزننـ ه يـا نشسـ  و    نادي داراي معناي نخستینِ ي نوگزي ه: واژه9-4-41

 محفل در معنی امروزي باشگاه ورزشی.

 از رثاء صخر خنساء:نشست متن داراي معناي نخس ِ 

 للجیشر جَرّارُ [ه]أنديشَهّادُ             ههَبّاطِ أودي هحَمّا ِ ألوي

 ( 2/213)همان: 
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هـا فـرود   )برادر من، صخر هماره علم ار و پرچم ار نبرد بـود؛ او بـود كـه پیوسـته در درّه    

ي راننـ ه ها و محافل حارر بود و مورد مشورت و سردار لشـكر و بـه پـیش   آم ، در انجمنمی

 سپاه بود.( 

خال  البلطان اجتماعاً مطووً م   رئیس الناديوعا  :  متن داراي معناي نوين باشگاه ورزشی

   .الالعبین

 يك نشس  بوونی با بازيكنان داش .()رئیس باشگاه، خال  البلطان،

ي واژگـان و در  ها باي  بیان داش  كه در كـاربرد تـازه  پس از بررسی اين دسته از برابرنهاده

تري برخـوردار بـوده و كـاربرد و رواج    میان گويشوران زبان عربـی، ايـن دسـته از اقبـا  بیشـ     

سازد، ارتبـاط و پیونـ    فزونتري يافته اس ؛ مهمترين دلیلی كه چنین برداشتی را بیشتر تبیین می

ي معنـايی انـ ک آن   روشن میان كاربرد ج ي  واژه با معناي پیشین خود و در حایاـ  توسـعه  

ها با ابهـام  ا و م لو  اين برابرنهادهباش ؛ مخاببان نیز در درياف  معننسب  به معناي پیشین می

هـا،  گزينـی نسـب  بـه ديگـر دسـته     شون  و  از اين رو اين دسـته از واژه يا مشكلی مواجه نمی

 ي بیشتري را به خود اختصاص داده و از مابولی  بیشتري برخوردار اس .  گستره

 استناد نوگزيده در متون منثور ديرين3-2

سـازد كـه ورود و   بخش، پ ي آور نوشتار خابرنشـان مـی   پیش از ورود به بحث اصلی اين

نمود اين دسته از واژگان نوگزي ه در متون كالسیك، بیشتر در ادبیات منثور بوده اس  كـه بـه   

معنـاي  نويسن ه در بیان ها و نیز فراگیري و شمو  زمانی و مكانی، دلیل گسترده بودن حجم آن

جم و آثار معتبر مانن  لسان العر  ابن منظور، اإلفصاح ي شواه  از معاديرين و نخس  به ارائه

مفـردات ألفـاظ الاـرآن از راغـي      از صاحي بن عبّـاد،  هحسین يوسف موسی، المحیط فی اللغ

ها بـه  ي برخی نمونهابن فار  پرداخته اس  و در ادامه به ارائه هاصفهانی و معجم ماايیس اللغ

هـاي  خبري معاصـر همـ  گماشـته اسـ ؛ بررسـی      عنوان شاه  معناي نوين از متون علمی يا

ي معنـايی  ي پیشین توسـعه ها در ماايسه با دستهده  كه اين دسته از نوگزي هنويسن ه نشان می

ها بیشتر در متون علمی تخصصی كاربرد دارد و از ا يـن رو  ان  و م لو  نوين آنبیشتري داشته

ام داراي ابهام و يـا حتـی غريـي اسـ  و از     معناي نوين براي مخابير ع در بسیاري از موارد،
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 باشـ  و بـه همـین علـ ،    ي كاربرد و رواج كمتر و مابولی  كمتري نیز برخـوردار مـی  گستره

واژگان وتینر به جاي ايـن  ي رواج وامدهن هنشانها، هاي نگارن ه در برخی از اين نمونهبررسی

 باش .م لو  توسعه يافته می

در معنی امـروزي كـارت،    داراي معناي نخستین نامه و ورقه هبِطاقي نوگزي ه: واژه9-2-4

 بلیط و...

 از ابن منظور: نامه و ورقهمتن داراي معناي نخس ِ 

يُثبَ ُ فیها ما ار مـا تجعـل فیـه إن     هصغیر هعن ابن األعرابیّ و قا  غیره رقع ه: الورقهالبطاق

 كان متاعاً فایمته. كان عیناً فوزنِه أو ع ده و إن

 هاإلداري هالتنمی هأعلن خال  حنفی، أنه تم اوتفا  م  وزارمتن داراي معناي نوين كارت: 

 .هبطاقات التموين الذکیعن استخراج  هالشركات الثالث المسؤول إداريا على فنیا و هالمشرف

ي اداري كه ناظر فنی و اداري كار سه اعالم كرد كه توافق با وزارت  توسعه )خال  حنفی

 باشن ، انجام پايرفته اس .( هاي هوشمن  تغايه میمسئو  تهیه ي كارتشرك  

لتوفیر الناود حیث  ىالمثل ههی الوسیل القطار هبطاقمتن داراي معناي نوين بلیط: تعتبر 

 .هيمكنك السفر بنصف الثمن أيّاً كان  المساف

ار امكان سفر به ي ناود اس  چرا كه قطان از و ذخیره)بلیط قطار بهترين وسیله جه  پس

 سازد با هر مسافتی.(بها را مهیا میشكل نیمه

در معنـی امـروزي مـاو      داراي معنباي نخسبتین مبو     هالفبرر ي نوگزي ه: واژه9-2-2

 كامپیوتر.

 از اإلفصاح حسین يوسف موسی: مو متن داراي معناي نخس ِ 

ـ  ه: الواح  من الفأر و هی جنس حیـوان مـن الفصـیل   هالفرر الاوارـم.تِهمز و   هتبـ و ر هالفأريّ

 وتِهمز.

هی إحـ ى وحـ ات اإلدخـا  فـی      الحاسوب هفررمتن داراي معناي نوين ماو  كامپیوتر: 

 الحاسو  يتم استعمالها ي ويا للتأشیر و النار.  
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)ماو  كامپیوتر يكی از وسايل ورودي رايانه اس  كه به شكل دستی جهـ  نشـان دادن و   

 رود.(كلیلك كردن به كار می

فبرا خوانبدن و صبدا     داراي معناي نخستینِ سوراخ کردن،  نَقري نوگزيـ ه:  واژه9-2-9

 در معنی امروزي كلیلك كردن.زدن و 

 صاحي بن عبّاد: هاز المحیط فی اللغسوراخ کردن متن داراي معناي نخس ِ 

 : َّرر ُ الرَّحی و الحجر و غیر ذلك بالمناار.النَّقر

)الماو ( ق  يب و أمراً هینـا   هعلى الفأرالنقر المستمر  متن داراي معناي نوين كلییك كردن:

 لكن كثیر من مستخ می الكمبیوتر يج ون أن األلم يب أ فی الی . 

رسـ  ولـی بسـیاري از كـاربران     )كلیك كردن م اوم بر روي ماو ، كار آ[سانی به نظر مـی 

 شود.(  يابن  كه اين درد از دس  آغاز میرايانه درمی

در معنـی امـروزي   داراي معناي نخستینِ شكاا و سوراخ و  هفُتحگزي ه: ي نوواژه9-2-1

 درگاه يا پورت.

 متن داراي معناي نخس ِ شكاف و سوراخ از ابن منظور:

 و غِرَف. هو الجم ُ فِتَ  مثل غِرف هفی الشیء الفِرج هالفُتحو 

 .ألعلىقلي الكمبیوتر المحمو  م  جعل ظهره مواجهًا ل و هالفتحيرجى إغال  غطاء 

اي كه پشـ  آن رو بـه بـاو قـرار گیـرد،      تاپ به گونه)باي  درپوش پورت بسته شود و لپ

 برگردان ه شود.(

در معنـی امـروزي   داراي معناي نخستینِ آشكار کبردن و   البیاناتي نوگزي ه: واژه9-2-1

 ابالعیه، بیانیّه.

 ي اصفهانی:مفردات ألفاظ الارآن راغآشكار کردن از متن داراي معناي نخس ِ 

 : الكشف عن الشی ء و هو أعمّ من النطق و يسمّی ما بیّن به بَیانا.البَیان

 أفخم إنّ همرری هاإليرانی هالخارجی هباسم وزار هقال  المتح ثمتن داراي معناي نوين بیانیّه:  

 .كامي ديفی  ي   على تناقض بین أفعالها وأقوالها هفی قم هال و  المشارك بیان
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هاي ي دول ي ايران، خانم مرریه افخم گف  كه بیانیهارت امور خارجه)سخنگوي وز

 و رفتار آنهاس .( كنن ه در نشس  سران كمپ ديوي  نشانگر تناقض میان گفتارشرك 

در معنـی امـروزي   داراي معناي نخسبتینِ آمباده کبردن و    ي نوگزي ه: تجهیز واژه9-2-1

 فرم  كردن.

 از فؤاد أفرام البستانی:دن آماده کرمتن داراي معناي نخس ِ 

 «فَلَمّا جَهَّزَهم برجَهازهم.: »ىجَهَّزتُ الرجل إذا هیَّأتَ له جَهاز سفره فلمّا قا  اهلل تعال التجهیز:

 من هالا يم النسخ هحال فی مرن إقالع قرص تجهیزمتن داراي معناي نوين فرم  كردن:  
 . Windowsهأنظم

 عامل وين وز.(هاي ق يمی از سیستمه)فرم  كردن فالپی در صورت وجود نسخ

در کننبده يبا گفتبار  و    داراي معناي نخستینِ  ذهن، يباد  هالذّاکري نوگزي ه: واژه9-2-2

 معنی امروزي فلش مموري.  

 از ابن منظور: ياد کردن و گفتنمتن داراي معناي نخس ِ 

 ىن و جـريُ الشـیء علـ   اللسـا  ىالاِّكرِ: الحف  للشیء تاكره و الاِّكر أيضاً الشیء يجري عل

 اللسان.

الخاليا التی زوِّد بهـا   هثالثی هالومیضی هالذاکرامروزي فلش مموري:  متن داراي معناي نوين

 .على تحمل الكم الكبیر من البیانات هالجوا  غیر قادر

هـا را  تـوان نگهـ اري حجـم وسـیعی از داده    اي اين گوشی همـراه، مموري سه هسته)فلش

 ن ارد.(  

در معنـی امـروزي   داراي معناي نخستینِ ببار کبردن  و    التحمیلي نوگزي ه: ژهوا 9-2-3

 آپلود.

 از اإلفصاح يوسف حسین موسی:بار کردن  متن داراي معناي نخس ِ

 يحمله حَمالً و حُمالنا: رفعه و ورعه علیه. ه: حَمَلَ الحِملَ علی ظهر ال ّابالتحمیل 
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إلكترونی  هأي كتاب تحمیلعروف أنك و تستطی  متن داراي معناي نوين آپلود كردن: من الم

 إلى اآليباد. همباشر

پـ   رس  كه امكان آپلود هیچ كتا  الكترونیكی به شـكل مسـتایم روي ايـن آي   )به نظر می

 براي تو وجود ن دارد.( 

در معنـی امـروزي   داراي معناي نخسبتینِ فبرود آمبدن و     التنزيلي نوگزي ه: واژه9-2-3

 دانلود كردن.

 ابن فار : هاز معجم ماايیس اللغفرود آمدن داراي معناي نخس ِ  متن

 التَّنزيل: نَزَ َ.

ـ    هالكتـي الموجـود   تنزيلمتن داراي معناي نوين دانلود كردن: حاولـ     هفـی موقـ  المكتب

 .هالشامل

 را دانلود كنم.( هالشامل ههاي موجود در پايگاه المكتب)تالش كردم كتا 

و در معنـاي امـروزي    داراي معناي نخستینِ تكّه يبا قطعبه   هشقَّي نوگزي ه: واژه 9-2-41

 آپارتمان.

 از ابن منظور:فرود آمدن متن داراي معناي نخس ِ 

انتال هشام شرابیّ، المفكّر الفلسطینیّ و ناق  األد  العربـیّ   آپارتمان: متن داراي معناي نوين 

 على البحر فی الطابق العاشر.   همطلّ هشقّالى 

ي ابی، ان يشمن  فلسطینی و ناق  ادبیات عربی به آپارتمانی رو بـه دريـا در بباـه   )هشام شر

 دهم نال مكان كرد.(

 واژگان داراي وند در زبان عربي ي وامتر مه3-3

واژگان داراي ونـ  در زبـان عربـی، وزم اسـ  جهـ       ي وامترجمهپیش از ورود به بحث 

گیـري زبـانی و چگـونگی آن در    ی كوتـاه از وام اي ذهنی براي مخابي، تعريفزمینهايجاد پیش

برخی عناصر زبانی را از زبان يـا  رون ي كه بر بنیاد آن زبان يا گويشی، زبان فارسی ارائه شود؛ 

 از واژه يك ده  يا به بیان فرهنگستان، گرفتن و اخاگیرد و در خود جاي میگويشی ديگر می
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گیـري  گیري يا وامدارد، قر  مب أ زبان در كه هومیمف همان غربی با بیگانه و معمووً هايزبان

گیـري زبـانی،   ( از انـواع وام 11: 4933گزينـی، و گـروه واژه  213: 4931شـود)آروتو، نامی ه می

 lexicalگیــري واژگــانی )مــی باشــ  و وامهــا و آواهــا، دســتور يــا واژگــان گیــري واجوام

borrowingهاي يك زبـان بـه زبـان ديگـر     واژهنش( در واق  ورود واژگان و اصطالحات و دا

 (29: 4932.)م رسی، اس 

 فارسـی،  زبان واژگانی گنجینۀ در مفهوم يك ماابل در نتوان كه در صورتیدر زبان فارسی 

 كـه باش ؛ نخسـ  ايـن  واژه با داشتن دو ويژگی، مجاز میكاربرد وام ياف ، ي مناسبیبرابرنهاده

 از آن مان  صرفی ساختار نیس ، بسیط هم اگر و باش  بسیط جزء واژگان مب أ زبان واژه دروام

يافتن برابرنهاده  متخصصان، اينكه و ديگر نشود آن روي بر فارسی سازيواژه فراين هاي اِعما 

 اهـل  نـزد  اسـتفاده،  گستردگی و ق م  دلیل ن انن  بلكه به رروري آن براي از زبان فارسی را

گـروه  «.)اتـم »و « راديـو »، «تلفـن »هـاي  واژهوام نـ  بـه نظـر رسـ  مان    ببیعـی  كـامالً  تخصـص 

 از نـوع  عم تاً واژگان كاربردي زبان فارسیوام( شايان ذكر اس  كه 11-14: 4933گزينی،واژه

 باش .می و موارد مشابه داروها نام شیمیايی، اسامی گیري،ان ازه واح هاي

 -باشـن  ر ايـن جسـتار مـی   كه محلّ بحـث د -ي واژگان داراي ون  ي ترجمهي شیوهدرباره

نگارن ه به قاع ه، قانون يا اصلی علمی كه مانن  زبان عربـی، ورـ  فرهنگسـتان زبـان فارسـی      

هاي فارسی ذكر ش ه در برابر واژگان وتین نیز كـه در بخـش   باش ، دس  نیافته اس  و معاد 

ي نسب  به ترجمـه قاع گی زبان فارسی اي نابسامانی و بیپسین ذكر ش ه اس  نیز بیانگر گونه

گزينی بیان شـ ه اسـ  كـه    هاي واژهواژگان داراي ون  اس  ولی به بور كلی در پیون  با شیوه

يابی برداري صورت پايرد؛ در معاد توان  به دو شكل مفهومی يا گردهواژگان میيابی واممعاد 

 در آن و تعريـف  یمعن گرفتن نظر در با فاط و بیگانه اصطالح ساختار به توجه مفهومی، ب ون

در برابـر  « بـرج »ي شـود ماننـ  قـرار دادن واژه   مـی  سـاخته  يـا  يافتـه  معـاد   يـك  فارسی زبان

skyscraper گیردمی صورت بیگانه اصطالح ساختار به توجه با يابیمعاد برداري، و در گرده 

 فارسـی  زبـان  در دارمعنـی  جـزء  يك بیگانه اصطالح دارمعنی جزء هر ماابل در معنا كه ب ين

 . loudspeakerبه جاي « بلن گو»ي شود مانن  كاربرد برابرنهادهمی قرارداده
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هـاي ديگـر بـا وجـود تفـاوت      گیـري واژگـان از زبـان   واژگـی و قـر   در زبان عربی، وام

شنا  اسـ  كـه   روي گويشور و زبانپژوهان معاصر، در واق  آخرين راه پیشهاي زباندي گاه

واژه در زبان عربی به دو گروه واژگـان معـرَّ /   يازد و تاسیم واممیاز سر ناچاري ب ان دس  

منطبق با اصو  زبان عربـی و واژگـان دخیـل/ غیرمنطبـق بـا اصـو  زبـان عربـی، حكايـ  از          

( واقعیـ   21: 4339ي عربـی دارد)مطلـو ،  زبانان نسب  به كاربرد ريشهحساسی  باوي عر 

گیـري و تورـی  انـواع آن در زبـان     واع  و شرايط وامها، اصو ، قبن يآن اس  كه بیان تاسیم

هاي زبانشناسان كالسیك و معاصر عر  در ايـن راسـتا در مجـا  ايـن نوشـتار      عربی و دي گاه

گزينی واژگان از بريق واژهبه بحثی كه در ترجمه و برابريابی وام گنج  از اين رو اين ماالهنمی

ان عربی در مصر، محلّ اهتمام قرار گرفتـه اسـ    در زبان عربی به بور روشن توسط مجم  زب

 پردازد.گزينی ون ها )پیشون ، میانون ، پسون ( میيعنی چگونگی واژه

شیوه پیشـنهاد شـ ه    2واژگان وتین، گزينی و برابريابی ون هاي وامدر زبان عربی براي واژه

 ان  از:اس  كه عبارت

اي براي اصل واژه يا اصـطالح  افتن برابرنهادهي معنايی: به اين ترتیي كه پس از يترجمه-4

ي دولـ  و معنـاي ونـ  باشـ  و     اي باشیم كه دربردارنـ ه مورد نظر در زبان مب أ به دنبا  كلمه

ي پیشـنهادي را ارائـه   سپس با تركیي ارافی يا وصفی دو كلمه در قالي يك همون ، برابرنهاده

نین برگردان همان اس  كـه فرهنگسـتان زبـان    رس  در زبان فارسی اين چنمايیم كه به نظر می

ي مبـ أ، يـك جـزء    دار از واژهب ين معنا كه در برابر هر جزء معنی»اس   نامی ه« برداريگرده»

هـاي ايـن   از نمونـه   -( 14: 4933گزينـی، گروه واژه«)شود.دار در زبان فارسی گااشته میمعنی

(: پرحساســیتی، داراي پیشــون  ibisnesreHyHeHisگونــه ترجمــه در زبــان عربــی اصــطالح )

(ibisn   اس  كـه بـا :)« ي اصـلی يعنـی   شـود و بـا كلمـه   گزينـی مـی  واژه« هزيـاد »يـا  « فـرط

(esreHyHeHis كه با :)«ّفـرط  »برابريابی ش ه اس  در قالـي نهـايی تركیـي ارـافی     « هالحساسی

( eleeي اصـلی ) ه(: چسبناک، لزج نیز از ريشـ eleelHosگردد؛ اصطالح )ارائه می« هالحساسیّ

گزينی قابل واژه« غرائیّشبه»به شكل تركیي ارافی « شبه»(  معاد  lHosو پسون  )« غِراء»برابر 

ي زمـین مركّـي از   گرايی/ وابسته به جاذبه(: زمینGeotropismeاصطالح )  ش ه اس ؛ براي
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ي وصـفی  نهـاده ، برابر«األر »( برابـر  Geoو پیشـون  ) « التـأوّد »( معاد  tropismeي )ريشه

 .پیشنهاد ش ه اس « التأوّد األرری»

باشـ  كـه بـه علـ      ( يونانیر دا ّ بر نفی مـی aاز پركاربردترين پیشون ها در واژگان وتین )

ي وصفی يا اسمی و متناسي با مابولی  مخاببان يا عـ م مابولیـ    بري آن به ريشهتفاوت كار

گزينـی شـ ه   و..واژه« عـ يم »، «غیـر »، «بـ ون »، «بال»، «و»هايی مانن  در زبان عربی با برابرنهاده

و « فـوقیّ »، «ارـافیّ »هـاي  (: ارافی، افزونـه نیـز برابرنهـاده   srinaكه براي پیشون  )اس  چنان

و بـراي  « ههیـ  »و « شـكل »، «شـبیه »هـاي  (: سان، مانن  معاد elnos، براي پسون  )«خارجیّ»

 پیشنهاد ش ه اس .« علم»و « هقاع »، « تالی»، «قانون»(:قانونی برابر rloHosپسون  )

ي زبان مب أ در زبان عربـی بـه   به ساخ : ب ين ترتیي كه هنگام برابريابی واژه يترجمه-2

اي براي ون  مورد نظر در كلمه به كار گرفته شود من  و قیاسی، وزن و ساخ  ويژهشكل قاع ه

هاي مِفعا   و مِفعل را كـه از  ( وزنosinsي پسون  )ي قاهره براي ترجمهبر اين بنیاد، زبانك ه

(: ebonlosinsاصــطالح ) و بــر ايــن اســا اوزان اســم آلــ  اســ  پیشــنهاد كــرده اســ  

و اصـطالح  « میاـات »( را بـه  oelnlrlosinsسنج را به ممیـاه و اصـطالح )  سنج، آ آبگونه

(isesosins مساف :) مرقا »سنج را به »  ( برگردان نموده اسـ  و اصـطالحnaoHlosins :)

برگـردان نمـوده   « مِضـغط »(: فشارسـنج را بـه   yanlosinsو اصطالح )« مِشَ ّ»پرتوسنج را به 

ي قاهره برابريابی ش ه اس  و اصطالح ( نیز ببق همین رويكرد زبانك هeolisاس ؛ پسون  )

(siHoHaeolisبرون يس :) ي جسـمی كـ ر را ظـاهر    دسـتگاهی كـه تصـاوير برجسـته     -نمـا

ــی ــ م ــه  -كن ــا م»ب ــه eeolnleolis،  اصــطالح )«خی ــا ب و اصــطالح « ملصــاف»(: فلورنم

(iseseolis تلسكوپ به :)« گزينی ش ه اس .واژه« مارا 

شود و از ايـن  برابريابی می ههاي مِفعا  و مِفعل( در وزنenaiesدر فرآين  يادش ه پسون )

(: هواسـنج بـا   osislenaiesي )، كلمـه «مِمواج»سنج با (: موجHoelenaieskي )رو كلمه

انـ ؛ همچنـین از   گزينـی شـ ه  واژه« همِبـر  »(: تلگـراف بـا   iseslenaiesو اصطالح )« همِنوأ»

 ( به وزن تَفعا hyperتوان به برگردان پیشون )هاي برابريابی پیشون  نیز در اين سبك مینمونه

( بـه وزن  osia، برگـردان پیشـون  )  «تَنشـاط »تكـاپو معـاد    (: پرhyperactiviteي )در كلمه
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به جاي ماوراء الطبیعـی يـا   «  إببیعیّ»برابر  : متافیزيك(osiaiebeHtosإفعیلیّ در اصطالح )

(: ماقبل تاريخ برابـر  inseHeilHnsي )( با وزن فِعلِوان در سازهinsگزينی پیشون  )غیبی و واژه

 (13-11: 2113،هبه معناي پیش از تاريخ اشاره نمود. )خسار« آِرخِوان»

 سازي رواژهس 3-4

ي معاصـر،  در دوره هـاي نحـوي زبـان   اختصار و كوتاه نمودن واژگان؛ اصطالحات و گروه

هـاي داراي  زبان عربی را از جمله زبانكاربرد فراوانی يافته اس  و دكتر محمود فهمی حجازي،

سـازي همسـو بـا سـط  دانـش و      گیـري از فرآينـ  سـرواژه   توانش و قابلی  بسیار جه  بهره

اي كـه  ( سرواژه عبارت اسـ  از واژه 31: 4332وري جهانی دانسته اس ؛ )فهمی حجازي، آفن

واژه يـا  -هر يك از حروف آن برگرفته از نخستین حرف هريك از اجزاء و ون هاي يك گـروه 

شـود هرچنـ  بـا حـروف     گروه اسمی اس  كه در بیشتر موارد نیز با حروف بزرگ نوشته مـی 

كـه   «نا با »ي ي واژگـان نیـز كـاربرد دارنـ  ماننـ  سـرواژه      رهكوچك و در قالي نوشتار روزم

نیـروي اتنظـامی جمهـوري    »ي واژه-حروفش برگرفته از نخستین حرف هريك از اجزاء گـروه 

هاي اختصـار، يكـی اختصـار    سازي از ديگر شیوهباش ؛ البته افزون بر سرواژهمی« اسالمی ايران

  :م .م .  ر اختصـار چنـ  حرفـی ماننـ     حرفی اس  ماننـ  ص برگرفتـه از صـفحه، ديگـ    تك

« الخ»سازي مانن  ، فشرده«به كن نگاه »برگرفته از «نك»، ترخیم مانن   مشترک مضر  بزرگترين

« نسـتعلیق »يـا  « تولیـ  و انتاـا  نیـرو   »برگرفتـه از  « توانیر»، و نح  مانن  «الی آخر»برگرفته از 

 (93: 3349گزينی،گروه واژه«.)تعلیق»و « نسخ»برگرفته از 

ــا نــامدر زبــان عربــی، از ســرواژه ، ههــاي المختصــرات، المصــطلحات اوختزالــیّســازي ب

هاي بـوونی  سازير نامشود كه جه  فشردهو منحوتات الب ء ياد می هالمصطلحات اوختصاريّ

كـار  بـه  -هـا دشـوار اسـ    جزئـی آن اي تككه پیشنهاد برابرنهاده-ساخته ش ه از چن ين كلمه 

هـاي نگارنـ ه   هاي مشهور سرواژه در ادبیات كالسیك عربی بر اسـا  يافتـه  از نمونهرون ؛ می

كاتـي  »يـا از گـروه   « كاتي شاعر انشائی ج لی منطاـی »يواژهاس  برگرفته از گروه« كِشاجم»

ي زبان عربی سرواژگانر داراي تغییر مكـان  هاي نوساختهامّا از سرواژه« شاعر أديي جمیل مُغَنّ

األنبـاء   هوكـا  »از « سـونا »و« هاألنبـاء الكـويتی   هوكـاو »برگرفتـه از  « كونـا »ننـ   حروف اس  ما
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باشـ  كـه بنـا بـر ادّعـاي ايـن گروهـك        می« داعش»ي نوساخته ها؛، ديگر از سرواژه«هالسوريّ

 برگرفته ش ه اس .« هالشامیّ هالعراقیّ هاإلسالمیّ هال و » ي واژهتكفیري از گروه

حرفی در زبان عربی ص برگرفتـه از صـفحه اسـ  كـه در زبـان      كهاي اختصار تاز نمونه

  برگرفته از سؤا  و كم برگرفته از كیلومتر، اختصار چن حرفی ماننـ   فارسی نیز كاربرد دارد،

و  أ.ش.أ   هالعـالمی  هالصـ   هص.ن.د برگرفته از صن و  النا  ال ولی، م.ص.ع برگرفته از منظم

« يـا معـ ي  »، «يـا حـارث  »برگرفتـه از  « يـا حـارر  »ترخیم مانن   برگرفته از أنباء الشر  ا ألوسط،

حَلَّـل  »برگرفته از « حَلمَأ» ،«اهلل اكبر»برگرفته از « ألبرَ»و نح  مانن   « كر يا مع ي»برگرفته از 

ي ماالـه  ؛ شايان توجه اس  كه براسا  تحایـق نويسـن ه  «ب أ عاد»برگرفته از «  بَ عَ َ»و « الماء

سازي در زبان فارسی در زبان عربی، حكـم نحـ  را   ش ه براي ترخیم و فشرده هاي ذكرنمونه

 هاي ارائه ش ه در زبان فارسی كامالً متفاوت اس .دارن  و واقعی ِ ترخیم با نمونه
 

 نتیجه

ي معاصر، نظر به اشـتااقی  زبان در دورهگزينی گويشوران عر مطالعه و بررسی فرآين  واژه

هـاي  ي زبـان ي خـانواده بن ي ماكس مولر نیز در جرگـه ی كه در تاسیمو صرفی بودن زبان عرب

گزينـی كـه زبانشناسـان    دهـ  كـه فرآينـ  واژه   سامی يا سومري كهن قرار دارد نشان می-حامی

سـازي و تولیـ    ي دوم و پـس از واژه ان  در ردهنیز ياد كرده« ترجمه»معاصر عر  از آن با نام 

گیرد و بـه عنـوان راهكـاري جهـ  برابريـابی      و تركیي قرار میواژگان نوين از بريق اشتاا  

واژگان و اصـطالحات جهـان امـروز كـاربرد دارد؛ همچنـین نگارنـ ه پـس از بـازخوانی         دانش

گزينـی در زبـان عربـی معاصـر، چنـ  الگـو و تكنیـك كـاربردي را در فرآينـ           هـاي واژه شیوه

نـوگزينش و   رزش كـاربرد عبـارت انـ  از:   گزينی اين زبان شناسايی نمود كـه بنـا بـر بـر ا    واژه

واژه بـا  ي وامشـون ، ترجمـه  ي ديرين مجاز در زبان عربی گنجان ه مـی برگزينش كه ذيل ماوله

گزينـی ونـ هاي   چگـونگی ترجمـه و واژه   سـازي. محـور  و سـرواژه  دي گاه معنانگر يا ساخ 

كايـ  از آن دارد كـه در زبـان    واژگان زبان ماص  اعم از پیشون ، میانون  و پسون  نیـز ح دانش

ي به ساخ  پیشـنهاد  ترجمه ي معنايی وشیوه ي ترجمه دوعربی براي برگردان ون هاي وتین، 

گزينی ش ه اس  و واپسین فرآين ي كه بر اسا  نتايج پژوهش حارر، در برابريابی و اصطالح
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سـازي اسـ    سـرواژه زبان قرار گرفتـه اسـ ،   معاصر عربی كمتر مورد اقبا  گويشوران و اهل 

هاي فارسی و انگلیسی جهـ  اختصـار و   نظران در زبان عربی نیز به مانن  زبانهرچن  صاحي

سـازي نیـز   هـاي بـوونی  از الگـوي سـرواژه    نیز تسهیل فرآين  به ياد سـپردن و يـادآوري نـام   

 ان .گرفتهبهره
 

 کتابنامه

پژوهشـگاه علـوم   رجمـه ي يحیـی م رسـی،   (: درآم ي بر زبانشناسی تـاريخی، ت 4931آروتور، آنتونی)

 تهران. انسانی و مطالعات اسالمی،

 ابن منظور)دت(: لسان العر ، دار صادر، بیروت.

 (: المعجم الطّبّی الموحّ ، دار بال ، دمشق.1،ط4331اتحاد األببّاء العر )

 بنان.و النشر، ل ه، دارالفاه للطباعهالح يث(: المجانی 1،ط4333البستانی، فؤاد افرام)

 ، لبنان.ه، دار الكتي العلمیّهو سرّ العربی هالثعالبی، أبومنصور)دت(: فاه اللغ

 ، انتشارات الهام، تهران.هالوار  ه، چاپ او (: البالغ4923الجارم، علی و أمین، مصطفی)

 ، دارالفكر، دمشق.ه(: علم المصطل  و برائق ور  المصطلحات العربی2113ّ، محم )هخسار

 لبنان، بیروت. ه، مكتيهالمیسَّر هالطبی  ه(: الموسوع4331شفیق)الخطیي، أحم  

 مجم  دمشق، دمشق. ه(: المعجم العربیّ، مجل4339الخطیي، ع نان)

 ، الموسم الثاافی الساب  األردنی.هالضرور هو نظريّ هالخیّاط، محم  هیثم)دت(: المصطلحات العلمیّ

 ه. (: شرح المعلّاات السب ، چاپ امیر، قم.4111)ن أحم الااری اإلمام أبو عب  اهلل الحسین بالزّوزنی، 

ّ هعاما علی افتتاح قنا 411الشحات، سمیر:   األهرام.   هالسويس، مجل

 (: معجم المعاجم، دار الجیل، بیروت، لبنان.4334الشرقاويّ، اقبا )

حـ يث، مطبوعـات   فی الاـ يم و ال  هالعربیّ هفی اللغ ه(: المصطلحات العلمی2ّ،ط4311الشّهابیّ، مصطفی)

 ، دمشق.هالعربیّ همجم  اللغ

ي محسـن عزيـزي، مركـز ابالعـات و     شناسی، ترجمه، چاپ او (: مبانی اصطالح4934فلبر، هلموت)

 م ارک علمی ايران.

 ه، منشـورات المكتبـ  ه(، ديوان، تحایـق عثمـان الكعـاک، دار الثّاافـ    4311الارباجنی، ابوالحسن حازم، )

 .هاألن لسیّ
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گزينی،انتشـارات  ، ويراس  سوم(: اصو  و روابط واژه4933زينی فرهنگستان زبان فارسی )گگروه واژه

 تهران.فرهنگستان،

 للنشر و التوزي ، الكوي . هدار العرو  ه، مكتيه(: علم ال و 4332مختار عمر، أحم )  

ت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــاشناســی زبــان، (: درآمــ ي بــر جامعــه4932م رســی ، يحیــی)

 تهران. اسالمی،

 و العلوم، بغ اد. هو الثااف هللتربی هالعربی هالتعريي فی العرا ، المنظّم ه(: حرک4339مطلو ، أحم )

 فی المعانی و البیان و الب ي ، انتشارات اسماعیلیان،. ه(: جواهر البالغ4ه. ، ط4121الهاشمیّ، أحم )

 عربی.السرقات فی النا  ال ه(، مشكل4313، مصطفى، )هه ّار

شناسی انتاادي، انتشـارات هـرمس،   ، چاپ او (: ارتبابات از منظر گفتمان4931يارمحم ي، لطف اهلل)

 تهران.

ي نسـرين پرويـزي،   ، چاپ هفتم(: نگاهی بـه زبـان، بررسـی زبانشـناختی، ترجمـه     4931يو ، جورج)

 سازمان مطالعه و ت وين كتي علوم انسانی، تهران.

 


