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"Combination" and "Derivation" in Persian and Arabic grammar
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Abstract
There are several ways for word-making, but literati and linguists , have described
"combination" and "derivation" as one of the most important processes in the wordmaking; In this regard, the Persian language is due to the "Indo-European" language
family and in this family, the process of word-making is mainly made up with
"combination", is classified as "combinatorial languages," and on the other hand, the
Arabic language, have same origin with the "Sami" languages, these languages is
introduced and classified in the "derivational languages" because of the importance
of "derivation" in the process of word-making. In this article, it has been tried to
investigate the two processes of "composition and "derivation" in two languages
"Persian and Arabic" with more in-depth analysis and from this perspective, a
comparative review of these two languages is investigated.
However, the results of this research show that the processes of "combination and
derivation" exist in both "Persian and Arabic" languages, but the concept and
percentage of the usage of each process in these two languages are not the same and
are different.
Similarities of "combination" in Persian language with Arabic language
The combination phenomenon in Arabic is not wide-spreading as Persian language.
However, few similarities between some of the combination methods in these two
languages can be counted:
• In both languages, the combination phenomenon is in all three types of the word
(noun, verb, and letter).
• In both languages, there are additional combinations: "  ِرسمال، ما َورد/  سرمایه،آبرو
In both language, exist "Naht" (make a word from several words) or amalgamation:
 طَبَرخَ زمی، جُلمود/  رزمایش،توانیر
Differences of "combination" in Persian language with Arabic language
It should be said that although the main process of word-making in the Persian
language is "combination", but some types of combination in Arabic language are
wider, more systematic and methodic than Persian language.
• The "Naht", phenomenon in Arabic is more than Persian language. Arabs uses of
"Naht" in three types of word (noun, verb, and letter); whereas this method is rarely
found in some Persian nouns.
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Similarities of "derivation" in Persian with Arabic
However, the concept of derivation is different in both Persian and Arabic languages,
but few similarities between them can be counted:
• The process of "derivation", in both languages, is one of the main processes of
word-making.
• It was said that "derivation" in Persian means: adding prefixes and suffixes to the
roots of words; this definition also applies to a few Arabic words. This means that in
Arabic, "You can rarely find suffixes which are added to the clause of the words, and
get new words from them." For example, in Arabic, "proportion ya" and "infinitive
yayt"… are same kind of derivation. (Zakeri, 1372: 377) for example, in some words
such as: Ansari, Kamiyat (quantity), Keifiyat (quality) these suffixes give new
meaning to the words.
• The role of "roots" in the process of derivation of both languages, Performs the
main and fundamental role.
• In both languages, many parts of the derivation making, is based on the "verb" axis,
it means that, derivation is limited to verb, but this principle has not been stable in
none of these languages, and in few cases, derivations have also been derived from
"names": Makalbe / Stealing; perhaps the only reason for the creation of such
derivatives in both languages, is expanding their lexical domain.
Differences in "derivation" in Persian language with Arabic language
In Arabic, what is derived from root of verb called "derivation", and "underived"
referred to other words, but in Persian, created with attachments (prefixes and
suffixes), called "derivation" whether it derived from verb (verbal derivation) and
whether not derived from the verb (non-verbal derivation). (Farshid Ward, 1382: 52).
In process of derivation and word-making in Persian, "metamorphosis doesn't find in
the root itself or main word, and its letters don't separate." (Daraei, 1350: 8). Persian
example; for " "روroot
" روان، رونده، – "روشform " "رنجroot
" ، رنجور،رنجش
 دلرنج، "رنجیدگی/ Arabic example; from " جُلوس " "ج ل س، إجالس، ُمجالِسه،" َمجلِس
• The root, in the Arabic derivative words, are "Consonant letters" which is seen in
all cognate words, such as ""ق ص د, in" قاصد، مقصود، مقصد، "اقتصادwhich in this words
consonant letters are;" "ق ص دand root and letters "  و، م، ت، "أare redundant and
adjoining elements, but root in derivation words of Persian; "The lexical part of the
word is located in versus of the attachments (Suffixes and prefixes) and adjoining
elements. For example; in the word ""دانا, " "دانis root and " "اis suffix and adjoining
elements." (Farshidward, 1382; 136).
• The number of roots in Arabic derivatives is originally "three letters" ( )ثالثیthree
times), though, a few of the roots are four letters (quatrain) or quintuple letters
(epical), but in Persian derivative the number of letters in roots is different.
• In Arabic, "all derivatives with the same principle are Branching out from" one root
", whereas this arrangement in some cases, been eaten in Persian. Today, in order to
regulate the Persian derivation, from each verb must be considered two roots.
"(Daraei, 1350: 17) One: is " "بن مضارعpresent infinitive, and another: " "بن ماضیpast
infinitive or idem abbreviation infinitive.
In Persian language, the common and natural and alive word-making is done with
Organized or wisely and poetic wording and by the way of "combining" more than
"derivation". In word-making in Persian language, though, "combination" is
considered as very extensive and important hybrid language, but "derivation" is also
known for an important process of word-making.
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Also, since "derivation" is one of the most important ways of word-making in Arabic
and it is considered as a derivational language, but "composition" also has its own
place in this language.
Therefore, both the processes of "combination and derivation" exists in both "Persian
and Arabic" languages, although the concept and percentage of the use of each
process are not the same and there are different in these two languages.
Keywords: Combination, Derivation, Word-making, Comparative regulation,
Persian language, Arabic language
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«ترکیب» و «اشتقاق» در دستور زبان فارسی و عربی
وجیهه زمانی بابگهری و محمدصادق بصیری



چکیده
برای واژهسازی ،راههای متعدّدی وجود دارد ،امّا ادیبان و زباانشناساان« ،ترکیا » و «اشاتااق» را از اصاییتاری رراینادهای
ساخت واژه برشمردهاند .از ای رو ،زبان رارسی به دلیل اینکه از خانوادۀ زبانهاای «هنادوارواایی» اسات و در ایا خاانواده،
ررآیند واژهسازی عمدتاً از طریق «ترکی » صورت می گیرد ،در زمرۀ «زبانهای ترکیبی» قرار گررته و در ماابال ،زباان عربای،
همنژاد با زبانهای «سامی» است که به دلیل اهمّیّت «اشتااق» در ررایند واژهسازی ای زبانها ،در ردیف «زباانهاای اشاتااقی»
معرّری شده است .در ای مااله سعی بر آن است تا با کندوکاوی عمیقتر ،دو ررایند «ترکی

و اشتااق» در دو زبان «رارسای و

عربی» بررسی گردد و از ای چشم انداز ،به بررسی تطبیای بی ای دو زبان ارداخته شود .نتایج ای تحایق نشان میدهاد کاه
هرچند ررایندهای «ترکی

و اشتااق» در هر دو زبان «رارسی و عربی» وجود دارد ،مفهوم و درصد بهکارگیری هار ررایناد ،در

ای دو زبان ،یکسان نیست.
کلیدواژهها :ترکی  ،اشتااق ،واژهسازی ،دستور تطبیای ،زبان رارسی ،زبان عربی
 -1مقدّمه
یکی از مهمتری مباحث و مسائل مربوط به زبانهای زنده و اویایی همچون رارسی و عربی ،مسائل دستوری است« .ترکیا »
(در سطح واژگان) و «اشتااق» (در سطح واژگان) نیز جایگااه مهامّ و ویاژه ای در دساتور هار دو زباان دارناد .بناا باه عایادۀ
زبانشناسان ،زبان عربی یکی از شاخههای اصیی زبان «سامی» است ،بنابرای زبانی «اشتااقی» است .آنها زبان رارسی را از تیرۀ
زبانهای «هندوارواایی» میدانند؛ یعنی زبانی «ترکیبی» است .تاسیمبندی زباانهاا حادوداً از قارن همادهم مایردی در میاان
زبانشناسان ارواایی مطرح شد .در مطالعات ای زبانشناسان ،آنچه به یای حاصل شده ای اسات کاه زباانهاای بشاری باه
دستهها یا خانوادههایی تاسیم میشوند؛ یعنی دستههایی از زبان وجود دارد که میتوان همۀ آنها را به مبدأ واحدی برگرداناد و
تصوّر کرد که از آن ناطه ،روند تکامل یا تحوّل را آغاز کردهاند .ای مطالعه ،در طی قرن نوزدهم بهتدریج اصولیتر و عیمیتر
شد و وسعتِ بیشتری یارت .دانشمندان تا توانستند ،زبانهای زنده و معمول را ا حتّی زبانهایی که شامارۀ گوینادگان آنهاا از
 دانش آمو ختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات رارسی دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران (مسؤول مکاتبات)
 دانشیار گروه زبان و ادبیات رارسی دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران
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چند ده نفر تماوز نمیکرد ا بررسی و مطالعه کردند (ناتل خانیری .)22 :1366 ،بنابرای  ،از جمیه خانوادههاای اصایی و مهامّ
زبانهای بشری که تاکنون با روش تطبیای کشف شده و اذیررتۀ دانشمندان زبانشناسی اسات ایا دو خاانوادهاناد :خااوواد
هندواروپایی :که اصل یا مادرِ آن ،زبانی ررضی است که نام «هندوارواایی» یا «هندو ژرمانی» بر آن نهادهاند .رارسی ،انگییسی،
ررانسوی ،آلمانی ،ایتالیایی ،اسپانیایی ،روسی و بسیاری از زبانهای دیگر ،از ارراد ایا خاانوادهاناد .خااوواد ساامی :شاامل
زبانهایی است که اکنون در سراسر شبهجزیرۀ عربستان و قسمتی از عراق و سوریه و لبنان و مصر تاا ماراکش متاداول اسات
(ناتل خانیری.)117-116/1 :1369 ،
وسعت جغراریایی ِزبانهای هندوارواایی تا حدّی است که گفته میشود« :شاخههای گوناگون آن در سراسار اروااا و قسامت
اهناوری از آسیا ،آمریکا ،اقیانوسیّه و آرریاای جنوبی ،اراکنده شده است» (انوری و گیوی .)2 :1386 ،مهمتری ویژگی زباانهاای
هندوارواایی توانایی ساخت واژههای جدید از راه «ترکی » است؛ بهگونهای که ای زبانها را «زبانهای ترکیبی» نامیدهاناد« .ماراد
از ترکیبی ای است که میتوان از ایوست واژههای زبان به یکدیگر  ...برای بیان معانی و مفاهیم تاازه بهاره گررات و بادی گوناه
هزارها واژۀ تازه ،با معانی تازه ساخت» (مارّبی )6 :1372 ،ای خانوادۀ زبانی ،متشکّل از چندی زباان و گاویش اسات و چنانکاه
ایداست زبانهای ایرانی نیز یکی از شاخههای ای خانواده به شمار میآیند« .شاخۀ ایرانی  ...شاامل ساه دوره و دارای زباانهاا و
لهمههای متعدّد است .زبانهای ایرانی به سه دورۀ باستانی ،میانه و جدید تاسیم میگردند» (صادقی.)1 :1357 ،
ماصود از زبان رارسی ،در ای اژوهش ،زبان رارسیِ جدید (دری) است که بیش از هزار و اانصد سال قادمت دارد و باه
اعتااد اژوهشگران ،صورتِ تحوّلیارتۀ زبانهای باستان و میانه به شمار میرود .از آنما کاه «زباانهاای دورۀ باساتان و میاناه،
دیگر به صورت زنده به کار نمیروند و تنها در مطالعات تاریخی از صورت مکتوب آنها استفاده میشود ،بهطورکیّی زبانهاای
«مُرده» یا «خاموش» خوانده میشوند» (باقری.)38 :1375 ،
به دلیل وجود شباهتهای رراوان در برخی از جنبههاای زباانی و زباانشاناختی ،محاّااان« ،اقاوام سااک شابهجزیارۀ
[عربستان] و اقوامی که از شبهجزیره به اطراف کوچیدهاند همه را «سامی» خواندهاند .ای نام البتّه ناامی قاراردادی اسات و تاا
سال 1781م .کسی با آن آشنا نبود و ایوسته ای اقوام را با صفتِ «شرقی» که بسیار مبهم بود تعریاف مایکردناد .در آن ساال،
یک خاورشناسِ [اتریشی] همۀ زبانهایی را که از مدیترانه تا ررات و از بی النّهری تا یم رواج داشته و دارند ،باه زباانهاای
سامی نامزد کرد و سپس سخنگویان به ای زبانها به «سامیان» شهرت یارتناد» (آذرناوش 10 :1381 ،و .)11لفا «ساامی» ،از
تورات (سِفر تکوی  ،باب دهم ،آیۀ  )1اخذ شده و از طریق ترجمۀ التی تورات به زبانهای ارواایی وارد شاده اسات .بناابر
روایت تورات ،سامیان ،زادگانِ سام ،ررزندِ نوحاند .اوگوست لودویگ شیوتزر )( 1ا خاورشناس اتریشی ا نخستی کسی باوده
است که در عصر جدید (سال  1781میردی) لف سامی را به اتّکای نزدیکی به زبانهای ای گروه بشری ،بارای ایا میال و
اقوام به کار برد (عالمزاده .)54 :1372 ،وی معتاد بود« :اقوام ساک بی النّهری تا عربستان و مدیترانه تا ررات ،از ررزندان سام
هستند( ».عبدالتّوّاب )33 :1367 ،هر چند سامیان ،به زبانهای مختیفی چون :أکّادی ،باابیی ،عباری ،حمیاری ،ساریانی ساخ
میگفتهاند ،امّا در دوران جدید ،تمامی ای زبانها به نفع زبان عربی عا نشینی کردهاند.
زبان عربی ،یکی از بزرگتری و قدیمیتری زبانهای حال حاضر در جهان است که یکای از شااخههاای مهامّ زباانهاای
سامی است و «عمدۀ جایگاه ای زبان ،جزیرۀ العرب و نواحی اطراف آن بوده است( ».شوقی ضیف ،1386 ،ج)26 :1
اژوهشگران معتادند که در زبانهای سامی ،واژگان جدید از ریشههای واحدی «مشتق» میشوند و به وجود میآیناد و در
زبانهای هندوارواایی ،از «ترکی » تکواژها و واژهها با یکدیگر .در زبانهای سامی ،برای «واژهسازی یعنای سااخت واژههاای
جدید از واژههای موجود ،راط یک راه وجود دارد و آن :ریخت مادۀ کیمات اسات در قالا هاای مختیاف» (ذاکاری:1372 ،
1

. A. L. Schloetzer
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 )374که ای  ،همان معنای اشتااق در عربی است.
از آنجا که دو زبان رارسی و عربی ،زبانهایی «صرری» به شمار میروند ،میتوان هر دو را بهگونهای با هم تطبیاق داد .باه
همی دلیل هم نخستی دستور زبان رارسی به تایید از دستور زبان عربی نوشته شد ،امّا «اصل مطی

ایا اسات کاه دساتور

زبان ،باید بر اساس ساختار هر زبان و به دنبال اهل زبان ایش برود و اگر ای اصل رعایت نشود و تایید و تأثیراذیری از حاد
رزون گردد ،بیتردید نه تنها ره به جایی نمیبرد ،بیکه عرقهمندان به رراگیری دساتور را هام حیاران و سارگردان ماینمایاد»
(محسنینیا و رحیمای .) 325-324 :1389 ،در اداماۀ ایا ااژوهش ،باه ایا واقعیّات بیشاتر اای بارده خواهاد شاد؛ چراکاه
دستورنویسان ،با ایروی از دستور عربی ،بحث «اشتااق» را مطرح کردهاند و در نتیمه ،در نشاندادن جایگااه واقعای آن ،دچاار
اخترفنظر شدهاند.
 -1-1بیان مسئله
در ای مااله ،سعی بر آن است تا ررایند «اشتااق» در سطح واژگان ،در زبان رارسی و ررایند «ترکی » در سطح واژگان ،در
زبان عربی دقیقتر بررسی شود و نااط اشتراک و ارتراق دستور زبانهاای رارسای و عربای در خصاوص «ترکیا

و اشاتااقِ»

واژگانی ،در دسترس عرقهمندان قرار گیرد.
توضیح اینکه گرچه زبان رارسی ،زبانی ترکیبی خوانده میشود ،در دستور زبان رارسی با ماولهای به ناام «اشاتااق» مواجاه
میشویم که از آن با عنوان ررایندی مهم در واژهسازی یاد میکنند؛ همچنی  ،با اینکه زبان عربی را زباانی اشاتااقی مایدانناد،
واژگان مرکّ

نیز در ای زبان به چشم میخورد .در ای خصوص ،به نگرشی عمیقتر در دستور هر دو زبان نیاز است کاه در

ادامه ترش میشود به گونهای دقیقتر ،به «ترکیا ِ واژگاان» و «اشاتااقِ واژگاان» در دساتور ایا دو زباان ارداختاه شاود و
ماایسهای تطبیای بی ای دو ررایند صورت اذیرد.
 -2-1پیشینۀ پژوهش
دستورشناسان در کتابهای دستوری زبان رارسی ا چه که  ،چه جدید ا کم و بیش موضوع «ترکی

و اشتااق» را مطارح

کردهاند؛ آنها برای شناساندن بهترِ «ترکیبی بودنِ» زبان رارسی ،بناچار گریازی باه بحاث «اشاتااقی باودنِ» زباانهاای ساامی ا
بخصوص عربی ا زدهاند ،امّا تاکنون کاوش چشمگیری بی دستور دو زبان از نظر «ترکی
برای اوّلی بار ،بحث ترکی

و اشتااق» صورت نگررته است.

و اشتااق را وارد مباحث دستوری کرد .وی در کتاب دبستان اارسای بحاثهاای مرباوط باه

جامد و مشتق را مطرح کرد و از آن هنگام تاکنون ای مباحث ،از موضوعات مهمّ دستور زبان رارسی بودهاند (خوئینی:1385 ،
)32؛ به طوری که اس از وی ،عبدالعظیم خان قری

در کتاب دستور زبان رارسی ،عبدالرّسول خیّامپور در کتاب دساتور زباان

رارسی ،ناتل خانیری در کتابهای زبانشناسی و زبان رارسی و دستور تااریخی زباان رارسای و دستورشناساانِ بناامی چاون
خسرو ررشیدورد ،محمّدرضا باطنی ،مهدی مشکوۀالدّینی و بسیاری دیگر ا که هرکدام در ایشبرد دستور معاصار ایاران ،نااش
مهمّی ایفا کردهاند ا کم و بیش به موضوع ترکی

و اشتااق ارداختهاند.

امّا شاید بتوان گفت جامعتری کتابی که تاکنون در خصوص انواع ترکی

و اشتااق در زباان رارسای نوشاته شاده اسات،

کتاب ساخت اشتااقی واژه در رارسی امروز نوشتۀ «ایران کیباسی» است؛ که در ای اژوهش نیز بیشتری بهرهبرداری از همای
کتاب صورت گررته است.
در کتابهای عربی نیز ا با توجّه به اشتااقی بودن ای زبان ا بیشتر به بحث «اشتااق» ارداخته شده و از آنماا کاه دساتور
زبان عربی ،از ایشینۀ بیشتری نسبت به دستور زبان رارسی برخوردار است ،طبیعی است که أعراب زودتر از ایرانیان به مباحث
مربوط به واژهسازی ،بخصوص اشتااق ،در دستور زبانشان ارداخته باشند .در قدیمیتری کتاابهاای صارف و نحاو عربای،
بحث اشتااق و مشتاّات ای زبان ،وجود داشته و ای واقعیّت که دستورنویسان رارسی ،به تایید از دستور عربای ،باه موضاوع
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اشتااق ارداختهاند ،قابل کتمان نیست ،امّا در اژوهشهای آنها موضوع «ترکی » ،ناش کمرنگای دارد .رمضاان عبادالتّوّاب ،در
کتاب «مباحثی در راه الیّغۀ و زبانشناسی عربی» اشارۀ بسیار کمی به بحث «ترکیا » در عربای نماوده و معتااد اسات :اصارً
ادیدۀ ترکی  ،در ای زبان وجود ندارد ،هر چند مثالهایی از ترکیبات موجود در عربی ارائه میدهد .با وجاود ایا  ،باا کمای
دقّت در کتابهای دستور عربی ،با مباحثی تحت عنوان «مرکّ » بر میخوریم.
به هر حال ،آنچه مسیّم است ای است که جایگاه «ترکی

و اشتااق» در هر دو زبان ،تعریفشاده و مشاخّا اسات ،امّاا

جای اژوهشی تطبیای در ای باره ،در دستور دو زبان عربی و رارسی ،خالی به نظر می رسد؛ که ایا ااژوهش ،ترشای بارای
«بررسی تطبیای بی دو زبان ،از دیدگاه ترکی

و اشتااق» است.

 -2بحث

دستورشناسان از قدیم ،کیمه را به سه قسم «اسم ،رعل و حرف» تاسیم کردهاند؛ مثرً ابوعیی سینا در کتاب داناشناماۀ عرئای
«در بخش منطق ای کتاب ،آنجا که میخواهد از داللت لفظی ،سخ به میان آورد ،کیمهها را به سه قسم تاسیم میکند :اسم،
رعل ،ادات (حرف)» (ررشیدورد.)34 :1382 ،
 -1-2ترکیب
 -1-1-2ترکیب در فارسی
همانطور که اشاره شد« ،ترکی » در زبانهای هندوارواایی ،ناشی بسیار اساسی دارد و بیشتر واژگان جدید در ای زبانها
از همی راه به دست میآیند .اژوهشگران «ترکی » را ای گونه معرّری کردهاند:
 « -ترکی

در لغت ،به معنی سوار کردن چیزی است بر چیز دیگر و ممازاً به معنی ایوست یا آمیخت چیزی است با چیاز

دیگر» (ذاکری.)42 :1381 ،
 «ترکی  ،ایوست چند لف مستال است به یکدیگر ،چنانکه ازممموع آنها معنی تازهای اراده شود که به جز معنی اصاییهر یک از آن دو کیمه باشد» (ناتل خانیری.)110 :1366 ،
« -در ترکی

 ...دستکم دو تکواژ آزاد به یکدیگر میایوندند و کیمهای جدید میسازند .در رارسی ،انواع گوناگون کیمه،

به هم میایوندند و کیمۀ مرکّ

میسازند  ...ترکی

یکی از ررایندهای بسیار رعّال در دستگاه ساختواژی زبان رارسی است که

در همی چند دهۀ اخیر ،واژههای بسیاری از رهگذر آن ساخته شده است» (طباطباایی( ،)14 :1376 ،آشاوری131 :1375 ،
و ذاکری.)378 :1372 ،
با توجّه به ای تعریفها میتوان دریارت :هدف از ترکی  ،ساخت واژههای جدید با معنای جدید است که از ای طریاق،
امکان گسترش دامنۀ واژگان ،بسیار باال میرود .از آنما که طباهبندی ترکی

در زبان رارسی ،از «تکواژ» آغاز مایشاود و ایا

تکواژها هستند که واژهها را میسازند ،بهتر است ابتدا تعریفی ،مشخّا از «تکواژ» ارائه شود.
تکواژها کوچکتری واحدهای معنادار زباناند که ناش دستوری و معنایی دارند و خود به دو نوع «آزاد و وابساته» تاسایم
میشوند.
-

تکواژ آزاد (قاموسی) :تکواژی است که میتواند به تنهایی و به طور مستال به کار رود؛ مانند «مرد»« ،شعر».

-

تکواژ وابسته (دستوری) :به تنهایی و به طور مستال به کار نمیرود و به تکواژهای دیگر میایوندد؛ مانند «ا مناد» و

«ا کده» در «شکوهمند» و «دانشکده» (طباطبایی.)10 :1376 ،
بنابرای  ،واژه از نظر «ساختمان» به چهار نوع تاسیم خواهد شد :واژۀ بسیط (ساده) تنها از یک تکواژ آزاد تشکیل میشاود
و در نتیمه ،نمیتوان آن را به عنصر معنیدار کوچکتری تاسیم کرد؛ مانند گرم ،جان ،چرخ .واژۀ مرکّ

از دو یاا چناد تکاواژ
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آزاد ساخته می شود؛ مانند گیخانه ،کمک رنر ،بزرگراه .واژۀ مشتق از یاک تکاواژ آزاد و یاک یاا چناد تکاواژ وابساته سااخته
میشود؛ مانند خواهش ،مردانه ،بیدقّتی .واژۀ ایچیده یا مشتق ا مرکّ

از یک واژۀ مرکّ

و یک یا چند تکواژ وابساته تشاکیل

میشود؛ مانند جوانمردی ،کتابداری ،بیهودهگویی (همان)
 -1-1-1-2تقسیمبندی کلمات مرکّب در دستورهای سنّتی
از دیرباز ،واژههای مرکّ

در رارسی ،انواع مختیفِ اسم ،رعل و حرف را شاامل باودهاناد ،هرچناد برخای دستورشناساان

معتادند که در زبان رارسی «دستکم  33ساختار ترکیبی ،وجود دارد» (طباطبایی ،)230 :1386 ،امّا تعاداد روشهاای ترکیبای
برای ساخت واژگان جدید در رارسی ،بیش از  33روش است ،به طوری که میتاوان نزدیاک باه  50روش را بارای سااخت
واژگان مرکّ  ،برشمرد ،که در ادامه به تعدادی از ای روشها اشاره خواهد شد.
الف -اسمهای مرکّب :در ای اژوهش ،انواع صفت ،قید ،ضمیر و عدد ،جزو ماولۀ «اسم» باه حسااب مایآیناد و تحات
عنوان «اسمهای مرکّ » به برخی از آنها و روشهای ساخته شدن و به وجود آمدن آنها اشاره خواهد شد.
 ترکیبهای اضافهای )1اسم  +اسم
« به صورت مضاف و مضافٌالیه با کسرۀ اضاره :تخمِمرغ ،مرگِموش ،تختِخواب ،دردِدل


به صورت مضاف و مضافٌالیه با حذف کسرۀ اضاره :ادرزن ،برادرشوهر ،اایتخت» (مارّبی)10 :1372 ،

در ای حالت ممک است از ترکی

دو اسم« ،اسم یا صفت یا قید» به وجود آید :اسم :تخم مرغ  /صفت :سارحال  /قیاد:

سرانمام
 )2اسم  +صفت
« با کسرۀ اضاره :جوشِ شیری  ،ت ِ زرد
 با حذف کسرۀ اضاره :آلوزرد ،بادامتیخ» (مارّبی)12 :1372 ،
در ای حالت نیز ممک است از ترکی

اسم و صفت« ،اسم یا صفت یا قید» به وجود آیاد :اسام :نخاودررنگی /صافت:

دلتنگ /قید :دستِکم
 )3اسم  +ضمیر :که تبدیل به صفت یا قید میشود :صفت :سرخود ،سرهم  /قید :اشتهم ،رویهم (کیباسی)39 :1380 ،
 -ترکیبهای اضافۀ مقلوبی :از آنما که جای مضاف و مضافٌالیه در ای نوع ترکیبات عاو

شاده اسات ،باه ایا ناام

خوانده میشوند .سه نوع مهمّ ای ترکیبات عبارتاند از:
 )1اسم +اسم :که تبدیل به اسم یا صفت میشود :اسم :گرب  /صفت :قیمکار
 )2صفت  +اسم :که تبدیل به اسم ،صفت یا قید میشود :اسم :سیاهرگ  /صفت :خوشرو  /قید :دگر بار
 )3ضمیر  +اسم :که تبدیل به ضمیر یا صفت میشود :ضمیر :خویشت  /صفت :خود رأی (کیباسی)40 :1380 ،
 ترکیبهای عطفی )1عطفی ضعیف :در ای نوع ترکی ها «میان تکواژهای قاموسی موجود ،از بدو امر ،واو عطف وجاود نداشاته اسات»
(محمودی بختیاری )33 :1389 ،مانند :گاومیش ،شترمرغ و شترگاواینگ.
 )2عطفی قوی :واو عطفِ آنها در تیفّ  ،کمکم رو به حذفشدن است :کتشیوار ،چیوکباب ،شیربرنج ،آینهشمعدان.
ای گونه ترکیبات ،در ابتدا با واو عطف به کار می ررتند ،امّا به مرور زمان ،واو عطف آنها حذف شده است؛ مانند چیو (و)
کباب ،شیر (و) قهوه (کیباسی)51 :1380 ،
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 ترکیبهای عددی )1عدد  +اسم :که حاصل ای ترکی

ممک است اسم یا صفت یا قید باشد :اسم :چهاار ااا  /صافت :یکرناگ  /قیاد:

یکما ،یکمرتبه (همان)43 :
 )2عدد  +اسم  +ه :که حاصل آن «اسم» است :سهاایه ،دوچرخه (مارّبی)12 :1372 ،
مسیّم است که ترکی های گوناگون «اسمی» در زبان رارسی بسیار زیادند و راط به چند نمونه از آنها اشاره شد.
ب -فعلهای مرکّب :در اینما به سه نوع از تاسیمبندی رعل ،در زبان رارسی ،از لحاظ ساخت واژگانی اشاره میشود:
 -1رعل ساده :راط از یک مادّه ساخته میشود و قابلتمزیه نیست :گفت  ،آمدن ،دیدن
 -2رعل ایشوندی یا رعل مشتق :ای رعل ،متشکّل از یک مادّۀ اصیی و همراه یک جزء ایوندی است و همواره ای جزء
ایوندی قبل از رعل قرار میگیرد که معنی رعل مادّۀ اصیی را تغییر میدهد:
در  +آمدن ← درآمدن ا داخل شدن /بر  +آمدن ← برآمدن ا باال آمدن
 -3رعل مرکّ  :رعیی که از ترکی

با یک اسم با یک صفت ساخته میشود و ممموع کیمات آن راط یک معنای واحاد

داشته باشد (عیّامه ریسفی.)165-166 :1381 ،
بنابرای رعل مرکّ  ،ترکیبی از یک «عنصر غیرِرعیی» با «عنصر رعیی» است.
 -دستورشناسااان ،نااامهااای متعادّدی باار «عنصاار غیررعیاای» در رعاال مرکّا

نهااادهانااد :اایااه ،رعییااار ،سااازۀ غیررعیاای

(مشکوۀالدّینی133 :1389 ،؛ انوری و گیوی25 :1386 ،؛ دبیر مادّم)150 :1384 ،
ایران کیباسی ،رعل مرکّ

را از نظر «عنصر غیررعیی» ای گونه تاسیمبندی مایکناد :اسام /صافت  +رعال :کاارکردن ،آرام

گررت * اسم  +صفت  +رعل :ادامه ایداکردن * (حرف اضاره)  +اسم /ضمیر /صفت  +رعل :ازدست دادن ،همآمادن (باههام
آمدن) ،بهخودآمدن ،بهجان آمدن * اسم  +ایشوند رعیی  +رعل :سر درآوردن * حرف اضاره  +اسم /ضمیر  +صافت  +رعال:
ازسر بازکردن * حرف اضاره  +اسم /ضمیر ( +حرف اضاره)  +ایشوند رعیی  +رعل :ازراه بهدر بردن ،بههم برآمدن * اسام +
(حرف اضاره)  +اسم /ایشوند رعیی  +رعل :دلبهدریا زدن * کیمۀ مرکّ

 /کیمۀ مشتق  +رعل :اروباال زدن ،نگااهداریکاردن

(کیباسی)73 :1380 ،
باید گفت :همواره «عناصر غیررعیی» قبل از رعل قرار میگیرند و رایجتری رعلها در رعل مرکّا
شدن ،زدن و دادن؛ رعلهای دیگری که درساختمان رعل مرکّ

عباارتاناد از« :کاردن،

به کاار مایروناد خاوردن ،آمادن ،داشات و گاررت هساتند»

(ماهوتیان )268 :1382 ،گفته شده است« :بیش از یکسوم رعلهاای مرکّا

باا رعالِ «کاردن» سااخته شادهاناد» (طباطباایی،

)1384:33
اس با توجّه به قابییّتِ ترکی

در رعلهای زبان رارسی ،بسیاری از واژههاای ماورد نیاازِ ایا زباان از ایا راه باه دسات

میآیند.
ج -حروف مرکّب :حروف ،در زبان رارسی ،دو نوعاند :حروف ربط و حروف اضاره .هار کادام از ایا دو ،خاود باه دو
دستۀ «ساده» و «مرکّ » تاسیم میشوند:
 حروف ربط (پیوود) :الف :حرف ربط ساده :ای حروف از یک واژک یا یک جزء ساخته شدهاند؛ اهمّ حارفهاای
ساده عبارتاند از :امّا  ،ولی ،چون ،زیرا (عیّامهریسفی .)264 :1381 ،ب :حرف ربط مرکّب
 -1حرف ربط مرکّب :ای حروف ممموعهای از دو یا چند کیمه هستند که معموالً یکی از آنهاا حارف رباط یاا حارف
اضارۀ ساده است و کیّاً عروه بر اینکه کار حرف ربط ساده را انمام میدهند ،وظیفۀ «قیدی» هم در جمیه ایفا میکنند .حروری
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همانند آنجا که ،از ای روی ،از بس ،اکنون کاه (اناوری و گیاوی .)249 :1386 ،حاروف رباط مرکّا

باه دو دساته تاسایم

میشوند:
الف -حروف ربط مرکّب پیوسته :ای حروف ا چنانکه از نامشان ایداست ا به هم ایوستهاند؛ «به گونهایکه هیچ واژهای
در میان اجزای آنها راصیه نمیاندازد :با وجود ای » (طبی زاده )320-321 :1391 ،و نیز حروف ربطی همچون به حکمآنکه.
ب -حروف ربط مرکّب گسسته :ای حروف ،بهگونهای هستند که «واژه یا واژههایی در میان اجزای آنها راصیه میاندازد:
هم  ...هم  ،یا  ...یا» (همان) مانند هم رضا آمد ،هم عیی .نه زهرا ررت ،نه راطمه.
 حروف اضافه :الف :حرف اضافۀ ساده :تنها از یک واژه یا به اصطرح از یک واژۀ دستوری ،تشکیل شده اسات :از،
به ،با ،بر ،ایش ،تا ،مانند( .مشکوۀالدّینی .)205 :1389 ،ب :حرف اضافۀ مرکّب (گروهی)
 -2حرف اضافۀ مرکّب (گروهی) :ای حروف از ترکی

یک حرف اضارۀ ساده با کیمههاای دیگار (اسام ،صافت ،حارف)

ساخته شدهاند و برخی از آنها در آخر ،ااِ (کسره) میگیرند و برخی به حروف اضارۀ سادۀ از ،به و بر خاتم مایشاوند (اناوری و
گیوی .)258 :1386 ،نحوۀ بهوجود آمدن آنها ای گونه است :دو حرف اضارۀ ایاای :از کنارِ ،بر رویِ ،به جز /حرف اضااره  +اایاۀ
واژگانی  +ااِ :به موج ِ ،براایۀ ،بهوسییۀ  /اایۀ واژگانی  +حرف اضاره :بنا بر ،نسبت به ،نظر به (مشکوۀالدّینی.)206 :1389 ،
بنابرای «ترکی » ،حتّی در بی حروف رارسی نیز جای خود را ایدا کرده و ردّ اای آن را در بی «حروف» نیز میتوان دید.
 -2-1-1-2تقسیمبندی کلمات مرکّب در دستورهای جدید
دستورشناسان جدید ،ترکیبات را از نظر روابط نحاوی و قواعاد دساتوری ،باه دو گاروه اصاییِ «ترکیا هاای نحاوی» و
«ترکی های غیرنحوی» تاسیم میکنند.
الف -ترکیبهای وحوی (= فعلی) :ای ترکی ها «واژههایی هستند که عناصر موجود در آنها باا یکادیگر ،ناوعی رابطاۀ
نحوی دارند ...به عبارت دیگر ،ای واژهها در اصل ،جمیههایی بودهاند که به صورت «واژه» درآمدهاناد» (محماودی بختیااری،
 )33 :1389بنابرای میتوان گفت :ای ترکیبات ،در واقع از یک جمیۀ زیرساختی به وجود آمدهاند و دارای یک ب رعیایاناد؛
مانند :کتابرروش ← کسی که کتاب را میرروشد.
به «اسمِ» موجود در ای ترکیبات «ناش نحوی» داده میشود؛ ناش نحوی اسمها ممک است یکی از موارد زیر باشد:
نهادی :دلپسند ،دلخواه ،خداداد * مفعولی :مدادتراش ،سیطنتطی

* متمّمای :ازی :خادا تارس ← کسای کاه از خادا،

میترسد ،مردمگریز  /دری :آاارتماننشی  ،خانهزاد  /بهای :مدرسهرو ،ایشنهاد  /بری :دلنشی  /بایی :دستپخت ،انگشاتشامار،
گچکار * اضاری :کتابرروشنده ← کسی که رروشندۀ کتاب است ،مادر شوهر ← (در باط خود ،نوعی«جمیاه» اسات) ←
کسی که مادرِ شوهر «است» ،ادر زن * قیدی :تندرو ،گرانرروش * صفتی :ایرمرد← (قابلتأویل به «جمیه» است) ← مردی
که ایر «است» * .تمییزی :صرحدید ،سهلانگار (محمودی بختیاری * )35-34 :1389 ،إسنادی :یخکارده← (قابالتأویال باه
«جمیه» است) ← چیزیکه یخ کرده «است».
ب های رعیی موجود در ترکی های نحوی (رعیی) ،معنای ای واژهها را تغییر میدهند؛ گاه به آنها معنای «صافت رااعیی»
میبخشند ،گاهی «صفت مفعولی»« ،مصدری»« ،اسم زمان» یا «اسم مکان» .صفت راعیی :خطابخش /صفت مفعولی :لگادکوب/
مصدر :دستبوس (= دست بوسیدن)  /اسم زمان :برگریز (= زمان برگریخت )  /اسم مکان :راهرو
ب -ترکیبهای غیروحوی (= غیرفعلی) :منظور از ترکی های غیرنحوی ترکیباتی است کاه «نتوانناد نااش رعال را ایفاا
کنند؛ به عبارت دیگر ،شناسههای رعیی ،به دنبال آنها نمیآید» (کیباسی .)38 :1380 ،بنابرای  ،در ای ناوع ترکیا هاا «عناصار
مماور هم با یکدیگر ارتباط نحوی ندارند» (محمودی بختیاری)33 :1389 ،؛ مانند سربیند.
از آنچه گفته شد ،میتوان دریارت که «ترکی » در سطح واژگانِ زبان رارسی ا از هر چشماندازی کاه باه آن نگریساته شوداا

 / 76رنون ادبی ،سال دهم ،شماره ( ،2ایاای  )23تابستان 1397

بسیار اویا و رعّال است و «زبان رارسی ،آمادگی خاص ،برای ساخت ای گوناه لغاات و اصاطرحات تاازه دارد و در هار زماانی،
رارسیزبانان ،قسمتی از احتیاجات خود را به لغات جدید با ای روش برمایآورناد» (ناتال خاانیری )110 :1366 ،و گفتاه شاده
است» (محمّدی و همکاران)287 :1390 ،

است« :اوج هنر زبان رارسی در واژهسازی ،قدرت ای زبان در ساخت واژههای مرکّ
 -2-1-2ترکیب در عربی

از آنما که زبان عربی زبانی «سامی» است ،ترکی هاا در ایا زباان «راوقالعااده ناادر و کام هساتند و از اصاول اساسای
واژهسازی عربی به شمار نمیروند» (ذاکری .)378 :1372 ،با وجود ای  ،در کتابهاای دساتور قادیم عربای همچاون کتااب
الصّمدیّه کیمات مرکّ
ترکی

را ای گونه تعریف کردهاند« :مرکّ

کیمهای است که از دو لف کاه بای آنهاا نسابتی برقارار نباشاد،

شده باشد» (عبدالصّمد الهمدانی.)70 :1362 ،
اس میتوان گفت :در زبان عربی هم ا همچون زبان رارسی ا کیمات مرکّبی وجود دارند که یک واحد لغوی میساازند و

مفهوم مستایّی دارند و از ترکی

چند واژه با یکدیگر ساخته میشوند .آنچه در ادامه میآید ،اشارهای است باه وجاود ادیادۀ

«ترکی » در هر سه ماولۀ اسم ،رعل و حرف.
الف -اسمهای مرکّب :از جمیه ترکی های اسمی در عربی میتوان به ترکی هاای اضاارهای ،مَزجای ،إسانادی و نتحات
اشاره کرد.
 ترکیبهای اضافهای :ای ترکی ها نیز ا همچون زبان رارسی ا از ترکیمیتوان دریارت که آنها از دو کیمه ،ترکی

دو واژه به وجاود آمادهاناد .باا کمای دقّات

یارتهاند ،امّا «گاه ،ارتباط میان اجزای [آنها] ،چنان تنگ و نزدیک میشاود کاه باه

صورت یک واژه درمیآیند  :...مااوَرد (گارب) و رِسامال (سارمایه)  ...کاه مرکّا
(عبدالتّوّاب .)53-54 :1367 ،ترکی

از «مااءُ وَرد» و «رَأسُ ماال» مایباشاند»

رَأسُ مال گاه به صورت «راسمال» نیز به کار ررته اسات« .شااخووا وَ راشواوا رای جبیناا وَ

تتیشووا  /وَ صارَ الغیل بِاتریَتِهِ راسمال » (شبیی األطرش ،الموسوعه) (آنها در سرزمی ما (جبل) منتشر شدند و ایر شادند و از
بی ررتند و آبادیِ او سرمایۀ بیشه و درختزار گردید!).
 ترکیبهای مَزجی :ای گونه ترکیبات ،همانگونه که از نامشان ایداست ،ممزوج یا آمیختهای هستند از دو یا چند کیماه؛«به صورتی که از نظر نحوی ،جدا کردن آنها از یکدیگر ممک نباشد و در حکم یک کیمه باشند» (ذاکری)42 :1381 ،؛ مانناد
ای کیمات :مَعدیکترب ،سیبَوَیه ،بیتلتحم که همۀ ای ها اسم عَیتم مرکّ

هستند.

 ترکیبهای إسنادی :گاه ممک است یک جمیه یا عبارت عربی یک «اسم» تیاّی شود؛ ای حالت نیز بیشتر در اسم عَیتممرکّ

دیده میشود؛ مانند جمیۀ رعییِ «تتأتبَّطت شترّا» (= شرّی را زیر بغل گررت) که نام شخا خاصّی اسات (یکای از شااعران

صعالیک عربی) و اسم عَیتم مرکّ

است .حتّی میتوان برخی از کیماتی که وجه تسامیّۀ آنهاا را یاک جمیاۀ رعیای مایدانناد،

«مرکّ » دانست .کیماتی نظیر «سامراء» که برخی دستورشناسان ،اصل ای واژه را «سُرَّ مَ رَآی» (= هر کاس آن را دیاد ،شااد
شد) میدانند.
 وَحت یا واژآمیزی :همانطور که در رارسی ،برخی واژهها همچون سِکبا (سرکه  +با ،به معنای آش سرکه) ،ساکنگبی وسکنمبی (سرکه  +انگبی ) و توانیر (تولید  +انتاال نیرو) از ترکی

دو واژه ساخته شدهاند ،گاه در عربی نیز یک کیمه ،آمیختاه

و ترکیبی از حروف دو کیمۀ دیگر است که شامل معنای هردوست؛ به ای مورد «نحت» یا «واژآمیازی» مایگویناد کاه ناوعی
سادهسازی کیمات به شمار میآید« .السّامرائی» نحت را شکیی از «ترکی » میداند که «در حروف و اسامی ،صورت میاذیرد»
(السّامرائی )52 :1376 ،امّا به طوری که بعداً اشاره میشود« ،نحت» در «رعلها» نیز وجود دارد.
واژآمیزی اسمی :که از آمیخته شدن دو کیمه« ،اسمی» به وجود میآید که معنای هر دو را در بردارد:

 کیمه  +کیمه ← اسم :جَمَدَ  +جَیتدَ ← جُیمود = صخره ا ح ّ  +قرّ ← حَبَّاور = تگرگ
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 کیمه  +کیمه ← صفت :ضتبَرت [ +ضتبَطت] ← ضتبَطر = مرد نیرومند و قوی

 کیمه  +کیمه ← اسم منسوب :طبرستان  +خوارزم ← [طتبَرختزمی] (عبدالتّوّاب 342 :1367 ،و )341
گاه ،از ترکی

یک جمیه یا عبارت ،یک واژۀ منحوت ،به دست میآید :بسم اهلل الرّحم الرّحیم ← بَسمَیته؛ الحمدُلِیّاه ←

حَمدَلته؛ حَسبیَ اهلل ← حَسبَیته؛ حَیَّ عیی الصَّیوه ← حَیعَیته؛ سَمِعَ اهللو لِمَ حَمِدَه ← سَمعَیته» (السّامرائی 59 :1376 ،و )58
هر چند ادیدۀ «نحت» منحصر به زبان عربی نیست و در زبانهای رارسی و انگییسای هام وجاود دارد ،در زباان رارسای،
«نحت» را یکی از ررایندهای ررعی واژهسازی میدانند؛ واژههایی چاون «رزماایش (رزم  +آزماایش) ،انسایشای ( انسادادی +
سایشی) ،توانیر (تولید  +انتاال نیرو) ... .داریوش آشوری ،آمیزش [= نحت] را ارکاربردتری روش توسعۀ واژگاان عیمای در
انگییسی میداند» (محمّدی و همکاران)290 :1390 ،؛ برای مثاال واژۀ( lunch branch :ناهاار) ( break fast +صابحانه)
←  ( branchغذایی که به جای صبحانه و ناهار ،خورده میشود) (عبدالتّوّاب.)342 :1367 ،
در متون ادبی که رارسی نیز واژگانی وجود دارند که اژوهشگران بر ای باورند ای واژگاان ،آمیازهای از دو واژه باشاند؛
برای مثال ،در ای بیت سنایی :شوی رهبر ،جهانی را ز بهر معنی و صورت  /ختضِروار ار غذا سازی ،ز سَیموتِ بیابانی ممک
است سیموت ،شکل عامیانۀ «سمّالموت» باشد؛ نظیر «مَاتیموت» بهجای «میکالموت» (شفیعی کدکنی )478 :1372 ،یعنی :سام
 +الموت ← سیموت  /میک  +الموت ← مَاتیموت
ب -فعلهای مرکّب :ادیدۀ «ترکی » در رعلهای عربی بهندرت یارت میشود ،به گونهای که شاید بتاوان گفات تنهاا راه
ساخت رعلهای مرکّ

در عربی« ،نحت» است .از کیمات و اسمهای منحوتی که ساخته میشود ،میتوان «رعالهاای ربااعی»

هم ساخت :بَسمَیه ← بَسمَلت؛ حَمدَلته ← حَمدَلت؛ حَیعَیته ← حَیعَلت؛ دَحَرت  +دَرَجَ ← دَحرتجَ  .زمخشری در «کشّاف» میگوید:
«قترضت َ» از «قترت

َ» و «قتضت َ» ترکی

شده است (السّامرائی .)59 :1376 ،گاهی رعل رباعی منحوت از یاک جمیاۀ رعیای باه

دست میآید :جَعفتلت (ردایت شوم) :جُعِیتُ رِداک (عبدالتّوّاب.)341 :1367 ،
ج -حروف مرکّب :تعداد ای حروف نیز در عربی ،اندک است و همچون رعل مرکّ

میتوان گفت :ایا حاروف نیاز از

راه «نحت» به وجود آمدهاند؛ لتا  :ال  +أتن؛ کتاأنَّ :ک  +أتنَّ؛ لکا  :ال  +أن  +ک زایاد  /ال  +کتا (= هکاذا)؛ لتایسَ :ال  +أیاسَ
(=الأتیشَ ← ال أتیسَ = الشتیء)؛ التَ :ال  +أیتَ؛ مَهما :مَه (= بس ک )  +مای زاید  /مای شرط  +مای زاید؛ مَهمَ  :مَاه  +ما
شترط (السّامرائی.)52-57 :1376 ،
 -3-1-2شباهتهای «ترکیب» در زبان فارسی با زبان عربی
همانگونه که اشاره شد ،ادیدۀ ترکی

در زبان عربی ،به گستردگی زبان رارسی نیست .هرچند میتوان اندک شباهتهاایی

را بی برخی از روشهای ترکیبی در ای دو زبان برشمرد:

 ادیدۀ ترکی  ،در هر دو زبان ،در هر سه قسم کیمه (اسم ،رعل و حرف) وجود دارد.
 در هر دو زبان ،ترکی های اضارهای وجود دارد :آبرو ،سرمایه  /ماوَرد ،رِسمال

 در هر دو زبان ،نتحت یا آمیزش وجود دارد :توانیر ،رزمایش  /جُیمود ،طتبَرختزمی
 -4-1-2تفاوتهای «ترکیب» در زبان فارسی با زبان عربی
باید گفت با اینکه اصییتری ررایند واژهسازی در زبان رارسی «ترکیا » اسات ،برخای از اناواع ترکیا

در زباان عربای،

گستردهتر ،قاعدهمندتر و روشمندتر از زبان رارسی است.

 ادیدۀ نحت ،در عربی بیشتر از رارسی وجود دارد .أعراب از نحت ،در هر سه قسم کیمه (اسام ،رعال و حارف) بهاره

بردهاند؛ حالآنکه ای روش در زبان رارسی بهندرت در بی برخی اسمها یارت میشود.
 -2-2اشتقاق
از دیگر راههای واژه سازی «اشتااق» است که در زبان عربی ،از اصول واژهسازی به شمار میآید و در زبان رارسای ،ااس
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از ترکی  ،جایگاه ویژهای دارد« .اشتااق» در لغت به معنای «شکارت  ...از هم دریدن  ..بیرون آمادن» (آذرناوش)337 :1386 ،
است و در اصطرح دستوری ،به معنای «گررت کیمهای از کیمهی دیگر یا بیرون آمدن لفظی از لفا اصایی اسات ،باه قصاد
تکثیر لغت و به طریای که میان لف و معنا نسبتی موجود باشد» (دارائی.)5 :1350 ،
1

نکته :در زبانشناسی نوی  ،نوعی از اشتااق وجود دارد که مترادف «اتیمولوژی» است؛ یعنی ریشهشناسایِ لغاات و اینکاه
هر کیمه در مسیر تاریخی خود از چه ریشهای گررته شده است ،امّا اتیمولوژی با «اشتااق دستوری» متفااوت اسات و در ایا
مااله به آن ارداخته نمیشود .از آنما که «اشتااق» در عربی اهمّیّت بسیار زیادی دارد ،ابتدا از آن بحث خواهد شد.
 -1-2-2اشتقاق در عربی
اشتااق از دیدگاه دستورشناسان عرب عبارت است از« :تولید برخی الفاظ از الفاظ دیگر و ارجاع آنها به یاک اصال؛ کاه
مشخّا کنندۀ منشأ و ریشۀ آنهاست .ای اصل ،هام [نشاان دهنادۀ] معناای مشاترک و اصایی الفااظ و هام ،گویاای معناای
اختصاصی و جدید آنها میباشد» (عبدالتّوّاب ،)328-327 :1367 ،برای روش شدن ای تعریف ،به انواع اشتااق در ای زباان
اشاره میشود.
 -1-1-2-2اوواع اشتقاق
زبانشناسان عرب از دیرباز «اشتااق» را به چند دسته تاسیم کردهاند:
الف -اشتقاق صغیر :منظور از ای نوع اشتااق ای است که میان مشتق و مشتقٌمنه [= مااده] ،تناسابی در ترتیا

حاروف

باشد :ضترتبَ ،ضترب ،ضارِب؛ نتصَرت ،منصور ،ناصر
ب -اشتقاق کبیر :که دو کیمه ،در حروف ،با هم متّحد باشند ،ولی در ترتی

موارق نباشند :جَبذ ،جَذب

ج -اشتقاق اکبر :که دو کیمه ،در بیشتر حروف با هم موارق باشاند و در بایّاۀ حاروف نیاز تناسا

در مخاارج حاروف

محفوظ باشد :نتعَق ،نتهَق (دهخدا.)2637- 2638 :1365 ،
* نکتۀ اوّل :برخی از زبانشناسان معاصر عربی مانند عبداهلل امی و دکتار صابحیصاالح ،اشاتااق عربای را «چهاار ناوع»
دانستهاند و عروه بر سه مورد باال از «اشتااق کوبّار» یاد کردهاند .منظور از اشتااق کبّار همان «نحت» است (عبادالتّوّاب:1367 ،
ااورقی .)328امّا به نظر میرسد اگر «نحت» ا به شیوۀ اکثر دستورشناسان ا جزو ررایناد «ترکیا » باه شامار آورده شاود ،باه
صواب نزدیکتر باشد.
* نکتۀ دوم :در عربی ،هرگاه از «اشتااق ا به طور مطیق ا نام برده میشود ،منظور همی نوع اوّل اشتااق است [= اشاتااق
صغیر] به همی دلیل به آن «اشتااقِ عام یا همگانی» یا «اشتااقِ صرری» نیز اطرق شده است» (عبدالتّوّاب.)328 :1367 ،
بنابرای «قواعد صرف عربی ،ناظر به همان قسم اوّل (اشتااق صغیر) و غالباً محدود به ماادۀ رعیای اسات» (شاعار:1351 ،
)195؛ یعنی کیمات ،معموالً از «مادۀ رعیی» مشتق میشوند .در ای زبان «برای واژهساازی یعنای سااخت واژههاای جدیاد از
واژههای موجود ،راط یک راه وجود دارد و آن ریخت مادۀ کیمات است در قال های مختیف « ...مادۀ» کیمات عربی (و تمام
زبانهای سامی دیگر  )...عموماً از «سه حرف صامت» درست میشود که حامل معنای اصایی کیماه اسات و «قالا » عباارت
است از صورت ثابت و یکسانی که کیمات به خود میگیرند» (ذاکری)374 :1372 ،؛ قال هایی چاون راعال ،مفعاول ،مفعَال،
مُستفعل ،إرعال ،مُفاعیه ،رتعیل ،رتعّال ،تتفعیل.
اس «ماده» یا «ریشه» در زبانهای سامی« ،شامل صامتهای خاصّی است کاه در تماام کیماات هامزمیناه [=خویشااوند]،
مشترک است که گاهی با حروف زائد ،ترکی

میشود و کیمۀ صرری یاا اشاتااقی باه وجاود [مایآورد]؛ مانناد «ج ل س» در

جَیتسَ و جالِس و جَییس .ریشه ،در زبانهای سامی و عربی ،در ماابل حروف زائد قرار دارد» (ررشیدورد .)82 :1375 ،حروف
1
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زائد حروری هستند که به ریشۀ کیمات اضاره میشوند تا «قال » کیمه شکل گیارد .ایا حاروف «برحسا

بررسای عیماای

اشتااق ،عبارتاند از ده حرف :ء  ،ا  ،ت  ،س  ،ل  ،م  ،ن  ،و  ،ه  ،ی؛ کاه در عباارت «سَاَتیتومونیها» یاا «ألیَاوم تتنسااه» جماع
شدهاند» (ذاکری.)376 :1372 ،
هرگاه ماده در قال های مختیف ریخته شود ،مشتاّات بسیار زیادی با معناهایی متفاوت به وجاود مایآیاد .دو نکتاۀ مهام
دربارۀ قال

و ماده وجود دارد -1 :در زبان عربی «برای نشان دادن قال

کیمات ،از حروف راء و عی و الم استفاده میشاود؛

یعنی ای سه حرف ،نشاندهندۀ حروف اصیی [= مادۀ] کیمهاند و حروف زیاده را بر ای سه حرف میارزایند تا وزنای معاادل
کیمۀ مورد نظر به دست آید» (همان -2 .)377 :تمام کیمات در کتابهای ررهنگ لغت عربی بر اساس «ماده» مرتّ
میتوان گفت مشتاّات در عربی «از ساخت مفرد مذکّر غای

میشوند.

(سوم شخا مفرد) ماضی ممرّد [= رتعَلت] جدا مایشاود؛ باا

ارزودن حرف یا حروری به اوّل ،وسط و آخر آن؛ و تغییر حرکات» (اناوری و گیاوی 81 :1386 ،اااورقی) .بناابرای در زباان
عربی ا به تصریح اکثر دستورنویسان ا «مشتق» آن چیزی است که از «اصل رعل» گررته شده باشد« :هُوَ ما أوخِذت مِ لتف ِ الفِعل؛
نحو :إکرامٌ (أکرتمَ) ،مَطبَخٌ (طتبَخت) ،مِبرتدٌ (بَرتدَ)» (الشّرتونی.)44 :1422 ،
 -2-1-2-2اوواع مشتقّات عربی
مشتاّات عربی ،همگی جزو ماولۀ «اسم» و نوه قسماند« :اسم راعل ،اسم مفعول ،صفت مشبّهه ،صیغۀ مبالغاه ،اسام تفضایل،
اسم مکان ،اسم زمان ،اسم آلت و مصدرهای مزید» (خوانساری .)100 :1372 ،در ماابل ،هرآنچه ریشاۀ رعیای نداشاته باشاد،
«جامد» نامیده میشود؛ مانند أتب ،رَجُل ،یوسف .تمام مشتاّات نوهگانه از « رعل» گررته شدهاند و ریشۀ رعیی دارند.
نکتۀ مهمّ دیگر اینکه «برای دانست معنای هر یک از مشتاّات عربی ،باید «قالا » یاا «وزن» آن و معناایی را شاناخت کاه
میزان [= قال ] به ریشه میبخشد؛ مثرً «رتعول» قالبی است برای صیغۀ مبالغه :ح س د ← حَسود  ...یاا وزن «رتعّاال» کاه نیاز
برای ساخت صیغۀ مبالغه است ،بیشتر به دارندۀ شغل ثابت داللت میکند :ع ط ر ← عَطّار» (دارائی.)12 :1350 ،
 -2-2-2اشتقاق در فارسی
اشاره شد که واژهسازی در رارسی ،عروه بر ترکی  ،از طریق اشتااق نیز صورت میگیرد .شایان ذکر است که ایا ااژوهش،
بر روی واژگانِ «رارسی دری» صورت گررته و دربارۀ اشتااق در دورۀ رارسیِ جدید است .در زبانهاای رارسای باساتان و حتّای
میانه «اشتااق ،از ریشه» وجود داشته است (برومند سعید )423-49 :1383/1،و شاید بتوان گفت کاه از ایا چشاماناداز ،ایا
زبانها شبیه زبانهای سامی و از جمیه عربی هستند ،امّا ارداخت به ای مسَیه ،در حیطۀ مباحاث «ریشاهشناسای» و «اتیمولاوژی»
بوده و از محدودۀ ای اژوهشِ دستوری خارج است .با ای مادّمه« ،اشاتااق» یکای از مباحاث چاالشبرانگیاز ،در دساتور زباان
رارسیِ دری است که دستورشناسان که و معاصر ،به نوعی کوشیدهاند تا تعریفی جامع از آن را ارائه کنند و جایگاه آن را روشا
سازند .آنچه در همه آنها مشترک است ای است که شیوۀ اشتااق در رارسی کامرً متفاوت با عربی است.
 -1-2-2-2اشتقاق از دیدگاه دستورشناسی سنّتی
با اینکه اساس دو زبان رارسی و عربی با یکدیگر متفاوت است ،دستورشناسان که ِ رارسی ،بسیاری از تاسیمبندیها را به
تایید از دستور عربی انمام دادهاند .بنابرای  ،در تشخیا هویّت و چیستی برخی از ماوالت و ررایندها دچار اشتباه شدهاند.
از جمیه اینکه ،ررایندِ «اشتااق» را در بخشِ «اسم» مطرح کردهاند و به سبک دستور عربی ،کیمه را به دو بخاشِ «جاماد» و
«مشتق» تاسیم کردهاند و در تعریف آن دو گفتهاند :جامد کیمهای است که از رعل گررته نشده باشد؛ مانند سنگ ،درد  /مشتق
کیمهای است که از رعل گررته شده باشد؛ مانند دانا ،روش ،راننده (ررشیدورد.)52 :1382 ،
در ای تعریف ،ماصود از کیمه «اسم» است و بدی ترتی « ،اسم» و سایر مااوالتش از جمیاه «صافت» و «قیاد» ،نیاز باه دو
بخشِ «جامد» و «مشتق» تاسیم میشوند :صفت جامد «صفتی است که از ب ِ رعل گررته نشده باشد :خوب ،بزرگ /صفت مشاتق
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صفتی است که از ب رعیی جدا شده باشد :راننده ،دانا» (انوری و گیوی / )158 :1386 ،قید جامد «قیدی است که از ریشۀ رعیای
گررته نشده باشد :هرگز  /قید مشتق قیدی است که از ریشۀ رعیی گررته شده باشد :ناالن» (عیّامه ریسفی.)242 :1381 ،
از آنجا که ای دیدگاه عربیگرایانه ،برای زبان رارسی ،مناس

و کامل نبوده است ،دستورشناسان معاصر معتادناد :در رارسای

ا که از زبانهای هندواراایی است ا بهتر است به شیوۀ همان زبانها «مشتق» را به کیمهای بگوییم که با «ایشاوندها» و «اساوندها»
ساخته شود؛ خواه از «رعل» گررته شده باشد :توانا و خواه از «غیررعل» :نامراد ،همسایه ،ستمگر (ررشیدورد.)52 :1382 ،
 -2-2-2-2اشتقاق از دیدگاه دستورشناسی معاصر
از دیدگاه دستورشناسان معاصرِ رارسی ،اشتااق سه نوع اسات -1« :اشاتااق از طریاق ونادارزایی؛ کاه اربساامدتری ناوع
اشتااق است -2 .اشتااق صفر یا تغییر ماوله  -3اشتااق معکوس» (طباطبایی.)233 :1386 ،
نوع اوّل اشتااق (از طریق وندارزایی) ،اس از ترکی  ،از جمیه راههای اصیی واژهسازی در زبان رارسی است.
الف -اشتقاق از طریق وودافزایی :1دستورشناسان معاصر در تعریفای کاه از اشاتااق ارائاه کاردهاناد ،اصاطرحاتی نظیار
«ریشهها» و «وندها» ا اعم از ایشوندها ،اسوندها و میانوندها ا را به کار بردهاند؛ اس بهتر است باه معناای ایا اصاطرحات
توجّه شود .ریشه «عنصر اصیی و ناکاستنی لغوی و مشترک بی کیمات خویشاوند اسات کاه ااس از برداشات تماام عناصار
الحاقی ،بر جای میماند؛ مانند ‘ارور’ در ‘ارورد’» (ررشیدورد .)411 :1382 ،وود «تکواژ وابستهای است که به یاک کیماه
میایوندد و در آن ،تغییری معنایی یا نحوی ،ادید میآورد  ...که بر دو نوع است -1 :وود تصریفی :در «واژهااردازی» باه کاار
میآید و ناش نحوی ،بر عهده دارد؛ [اسوند «اات م» در «شنیدم»]  -2وود اشتقاقی :در «واژهسازی» به کار میآید؛ به ای معنای
که با استفاده از آن میتوان واژهای با معنایی تازه ساخت؛ [آه  +گر ← آهنگر]» (طباطبایی .)11 :1376 ،بنابرای در اشاتااق
رارسی ،از «وندهای اشتااقی» استفاده میشود؛ که از نظر جایگاه ،سه نوعاند :ایشاوند  ،اساوند  ،میاانوناد .دکتار ررشایدورد،
اسوندها و ایشوندها را «ضمیمه» مینامد؛ (ررشایدورد )52 :1382 ،و باه عایادۀ برخای دستورشناساان ،در زباان رارسای،
میانوند وجود ندارد (کیباسی 82 :1380 ،ا طباطبایی.)12 :1376 ،
کارِ وندهای اشتااقی ای است که «به یکی از اقسام کرم مثل اسم ،صفت ،رعل یا قید ،به صورت «ایشاوند» یاا «اساوند» ،ارازوده
شده یا قسم کرم آن را دگرگون ،یا معنی آن را عو

میکنند یا هر دو عمل را توأماً انمام میدهند» (وثوقی.)107 :1383 ،

 اوواع مشتقّات فارسی :کیمات مشتق در رارسی دو نوعاند:-

مشتقّ فعلی« :از ریشۀ رعل گررته شده باشد؛ مانند دانا ،نادان

-

مشتقّ غیرفعلی :از رعل گررته نشده باشد؛ تهرانی ،ستمگری» (ررشیدورد)82 :1375 ،

ب -اشتقاق صفر

2

در زبان رارسی ،نوع دیگری از اشتااق وجود دارد که از آن ،به عنوان «اشتااق صفر» یاد میشود.
اشتااق صفر یعنی «یک واژه ،بدون وندارزایی ظاهری ،از یک ماولۀ دستوری به ماولۀ دستوری دیگری میرود» (محمّادی
و همکاران )291 :1390 ،مثرً :ب مضارعِ «ایوند» ،بدون ارزودن ایشوند یا اسوندی ،باه ماولاۀ اسام مایرود .همچنای اسات
اسمهای «بند» یا «گسل»؛ از ب های مضارعِ «بست » و «گسست ».
برخی دیگر از دستورشناسان ،دربارۀ ررایند اشتااق صفر معتادند که «اسوند صفر به برخی از اسمها اضاره شده و آن را از
ماولۀ اسم به ماولۀ رعل عبور میدهد؛ یا از اسم ،ب رعل مشتق میکند و آنها را میتوان به زمان مضارع یا ماضی صرف کارد.
ای اسمها عربی و رارسی هستند :...جنگ  ...شرم ،رقا ،طی  ،رهم ،سگال ،اَر  ←...جنگیدن ،شرمیدن ،رقصایدن ،طیبیادن،
1

. Derivation
. Zero derivation

2
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رهمیدن ،سگالیدن ،اریدن» (وثوقی .)108 :1383 ،البتّه ای نوع اشتااق در زبان رارسی ،جزو ررایندهای ررعای واژهساازی باه
شمار میآید و باید یادآور شد که در زبان رارسی امروز ا همچون زبان عربی ا ساخته شدن «رعل» از «اسم» و «صفت» بسایار
اندک است و «گذر از ماولۀ اسم و صفت به رعل معمول نیست  ...بهرغم اینکاه بعضای از رعالهاایی کاه از ایا راه سااخته
شدهاند ،قرنهاست در رارسی ،رایج هستند و بزرگان ادب رارسی نیز آنها را به کار بردهاند؛ مانند «دزدیدن» و «طیبیدن».
ج -اشتقاق معکوس

1

نوع سوم اشتااق در زبان رارسی اشتااق معکوس است .هرچند ،برخی معتادند بهتر است ای ررایند را «ساخت معکوس»
بنامیم ،زیرا اساساً اشتااقی در آن صورت نگررته است (نغزگوی که .)159 :1387 ،
به هر حال «ای ررایند ،زمانی اتّفاق میارتد که اهل زبان ،یک صورت زبانی را که از نظر آوایی شبیه یک وند اسات ،وناد
به شمار میآورند و با حذف آن واژهای میسازند که به ماولۀ دیگری تعیّق دارد؛ برای مثال :رارسای [زباانهاا] ،واژۀ «قیعای»
عربی را که در اصل اسم است ،به قیاس با واژههایی مانند «مسی» و «لعابی» ،صفت به شمار آوردهاند و با حذف «ی» از اایاان
آن ،واژۀ «قیع» را ساختهاند» (طباطبایی.)241 :1386 ،
در اایان ای بخش الزم است به ای نکته هم توجّه شود :از آنجا که ناش «اشتااق از طریاق ونادارزایی» ،در واژهساازی،
بسیار مهمتر ،رعّالتر و زایاتر از اشتااق صفر و اشتااق معکوس ا اگر بتوان آن را اشتااق نامید ا است ،هرگااه از اشاتااق ،باه
طور مطیق ،یاد کنند ،ماصود همان نوع اوّل (از طریق وندارزایی) خواهد بود.
بهرهگررت از روش «اشتااق» در زبان رارسی ،از دیرباز ،معمول بوده است؛ «رردوسای ،در شااهنامه ،راراوان از اشاتااقات،
بهره گررته است  ...که حتّی برخی میتواند به عنوان واژههای عیمی ،به کار رود  :...االودن ،ااالیش ،ااالوده؛ گاداخت  ،گاداز،
گدازنده؛ اژوهیدن ،اژوه ،اژوهش ،اژوهنده؛  ...نازیدن ،نازان ،ناز ،نازش» (کاری 397 :1375 ،و  .)398البتّه باید گفت :نه رااط
رردوسی ،که دیگر سخ سرایان بزرگ اارسی ،همچون نظامی و مولوی نیز از روش اشتااق بهرهها گررتهاند.
 -3-2-2-2اشتقاق از دیدگاه متأخّران
اژوهشگرانی نظیر دکتر خوئینی معتادند که چون زبان رارسی در شمار زبانهای ترکیبی دنیاست ،اس بارای سااخت واژگاان
خود ،از قانون خاصّ زبانهای ترکیبی ایروی میکند .ای اژوهشگران در تکمیل بحث اشتااقِ دستورشناسان ایشی  ،چنی نتیماه
میگیرند :از آنما که وندها با واژههای رارسی« ،ترکی » میشوند ،میتوان کیمات وناددار را نیاز زیرممموعاۀ کیماات «مرکّا »
دانست .بنابرای  ،الزم است در تاسیمبندی کیمات از نظر «ساختمانی» ،تغییراتی ایماد شود .ایشاان در ایا بااره تأکیاد مایکناد:
«برای توصیف و تاسیمبندی دقیقتر کیمات رارسی بهتر است ابتدا کیمات رارسی را از حیاث «سااختمان» باه دو دساتۀ «بسایط»
(ساده) و «مرکّ » و در مرحیۀ دوم ،کیمات مرکّ

را به دو دستۀ «مرکّ ِ مشتق» و «مرکّ ِ غیرمشتق» تاسیم کنیم:

کیمات رارسی ← :بسیط
← مرکّ  ← :مرکّ ِ مشتق (کیمات ونددار)
← مرکّ ِ غیرمشتق (سایر اقسام کیمه)» (خوئینی)41 :1385 ،
بنابرای « ،مشتق» نوعی از کیمۀ «مرکّ » است که در ماابل «بسیط» قرار میگیرد نه در ماابل «جامد».
بدی سان ،وی ایشنهاد میکند« :با گسترش دامنۀ اشتااق به حاوزۀ کیماات مرکّا  ،تماام کیمااتی کاه دساتوریان ،مشاتق
شمردهاند ،زیرممموعۀ کیمات مرکّ

به حساب آید» (همان .)31 :به نظر میرسد ای دیدگاه به صواب نزدیکتر باشد؛ چراکه

در کیمات مشتقّ رارسی ،ردّ اای «ترکی » بهوضوح دیده میشود؛ یعنی «مشتاّات» در رارسی ،از «ترکی ِ وندها با ریشهها» باه
وجود میآیند.
1

. Back formation
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از آنچه گفته شد ،چنی برمیآید که تعریف اشتااق در رارسی ،مورد اتّفاق نظر همگان است ،امّاا درخصاوص جایگااه آن
در ماوالت دستوری ،دیدگاههایی متفاوت وجود دارد.
با توجّه به ای مطال  ،میتوان بسیاری از عناصرِ واژگانیِ رراموش شدۀ رارسای را دوبااره إحیاا و زناده کارد و باه جاای
بسیاری از واژگانِ قر

گررته و دخیل امروزی به کار بست .اشتااق ،به عنوان یکی از ررایندهای اصیی واژهساازی در رارسای

«از یک واژۀ قاموسی ،چند واژۀ قاموسیِ جدید میسازد ...مثرً از ریشۀ مضارع «رو» با اضاره کردن اساوند اشاتااقی «ان» ،واژۀ
رارسیِ قاموسیِ جدیدِ «روان» مشتق میشود» (طباطبایی.)15 :1376 ،
به طور کیّی ،اژوهشگران معتادند در زبان رارسی «واژهسازیِ طبیعی و زنده و رایج ،بیشاتر از راه «ترکیا » و واژهساازیِ
عالمانه و شاعرانه یا سازمانیارته ،بیشتر از راه «اشتااق» صورت میاذیرد» (سمیعی گیرنی.)13 :1379 ،
طبق آنچه گفته شد ،زبان رارسی ا همچون همۀ زبانهای هندوارواایی ا در سطح واژگانِ خود ،هم توانایی ترکی ااذیری
دارد و هم اشتااقاذیری .به همی دلیل ،احتیاجات لغوی خود را بهراحتی ،برآورده میساازد ،امّاا زباان عربای ،باا مشاکرت
رراوانی برای واژهسازی روبهروست؛ چرا که زبانهای سامی ،تنها راه ساخت واژه را اشتااق از ریشه میدانناد کاه ایا روش،
محدودیّتهایی را برای ای زبان در ای دارد.
 -3-2-2شباهتهای «اشتقاق» در زبان فارسی با زبان عربی
هرچند ،مفهوم اشتااق در دو زبان رارسی و عربی با یکدیگر متفاوت است ،میتاوان انادک شاباهتهاایی را بارای آن دو
برشمرد:
 ررایند «اشتااق» ،در هر دو زبان ،جزو ررایندهای اصیی واژهسازی است.
 گفته شد «اشتااق» در رارسی به معنای ارزودن ایشوندها و اسوندها به ریشههای کیمات است .ای تعریف بر اندکی از
کیمات عربی نیز صدق میکند؛ یعنی در عربی «بهندرت میتوان اسوندهایی یارت که به مادۀ کیمات ،اضااره شاوند و از آنهاا
کیمههای جدید به دست آیند؛ مثرً در عربی« ،یای نسبت» و نیز «ایّت مصدری» ...از همی نوع اشتااق است» (ذاکری:1372 ،
) 377؛ برای مثال ،در کیماتی چون :أنصاریّ ،کمّیّت و کیفیّت ،ای اسوندها معنایی جدید به ای کیمات بخشیدهاند.
 ناش «ریشهها» در ررایند اشتااق هر دو زبان ناشی کییدی و اساسی است.

 در هر دو زبان ،بخش زیادی از ساخت مشتاّات ،بر محور «رعل» است؛ یعنی اشاتااق محادود باه رعال اسات ،امّاا در
هیچیک از ای زبانها ای اصل ثابت نمانده و در مواردی اندک ،از «اسمها» نیز مشتاّاتی به دست آمده است :مَکیتبَه  /دزدیدن؛
شاید تنها دلیل ساخته شدن چنی مشتاّاتی را در هر دو زبان بتوان گسترش دامنۀ واژگانی آنها قیمداد کرد.
 -4-2-2تفاوتهای «اشتقاق» در زبان فارسی با زبان عربی

 در عربی ،به آنچه از «ریشۀ رعل» گررته شده باشد «مشتق» میگویند و باقی کیمات را «جامد» میدانند .امّاا در رارسای،
«مشتق» آن است که «با ضمیمهها (ایشوندها و اسوندها) ساخته شود ،خواه از رعل ،گررتاه شاده باشاد  =[ ...مشاتقّ رعیای] و
خواه از غیررعل  =[ ...مشتقّ غیررعیی]» (ررشیدورد.)52 :1382 ،
 در ررایند اشتااق و واژهسازی رارسی« ،در خود ریشه یا کیماۀ اصایی ،دگرگاونی ایادا نمایشاود و حارورش از هام
نمیگسید ،حال آنکه  ...حروف ریشههای عربی ،در اشتااق از هم میگسید» (دارائی)8 :1350 ،؛ مثال رارسای :از ریشاۀ «رو»
← روش ،رونده ،روان ا از ریشۀ «رنج» ← رنمش ،رنمور ،رنمیدگی ،دلرنج  /مثال عربی :از ریشاۀ «ج ل س»← مَمیِاس،
مُمالِسه ،إجرس ،جُیوس

 ریشه ،در کیمات مشتقّ عربی« ،حروف صامتی» است که در همۀ کیمات خویشاوند دیده میشود؛ مثال «ق ص د» ،در

اقتصاد ،ماصد ،ماصود ،قاصد که در ای کیمات ،حروف صامت «ق ص د» :ریشاه و حاروف «أ ،ت ،م ،و» :زائاد و عناصاری
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الحاقی هستند ،امّا ریشه در کیمات مشتقّ رارسی« ،قسمت لغوی کیمه است که در برابر ضمیمههاا (اساوندها و ایشاوندها) و
عناصر الحاقی ،قرار دارد ...مثرت در کیمۀ «دانا»« ،دان» :ریشه و «ا» :اسوند و عنصر الحاقی است» (ررشیدورد.)136 :1382 ،

 تعداد حروف ریشهها در مشتاّات عربی ،اصالتاً «سه حرف» است (ثرثی) ،هر چند ،اندکی از ریشهها هام چهاارحرری

(رباعی) یا انجحرریاند (خماسی) ،امّا تعداد حروف ریشهها در مشتاّات رارسی مختیف است.
 در عربی «کییّۀ مشتاّات هم اصل ،از «یک ریشه» منشع

میشود ،حال آنکه در رارسی  ...ای نظم ،در برخی موارد باه

هم خورده است .امروزه برای تنظیم اشتااق رارسی میباید از هر رعل ،دو ریشه ،در نظار گررتاه شاود» (دارائای)17 :1350 ،؛
یکی ب مضارع و دیگری مصدر مخفّف یا همان ب ماضی.
وتیجه
از ای اژوهش نتایج ذیل به دست میآید:
« -1ترکی » از اصییتری ررایندهای ساخت واژگان در زبان رارسی است و ای ررایند را در انواع کیمات (اسم ،رعال و
حرف) بهرراوانی میتوان مشاهده کرد .توانایی «ترکی » در هر سه قسم کیمه موج

شده است تاا کیماات بسایار زیاادی در

حوزۀ واژگانی زبان رارسی ورود ایدا کنند و چون ای توانایی همچنان اویا و رعّال است ،وسعت و دامنۀ لغات مرکّ

جدیاد،

همچنان در حال گسترش است.
 -2با اینکه زبان عربی ،همنژاد با زبانهای سامی و زبانی اشتااقی است ،امّا از ررایند «ترکی » نیز برای سااخت واژگاان
خود بهره برده است؛ «ترکی » در ای زبان بسیار اندک صورت گررته است به گونهای که شاید بتوان گفت ای ررایند ،تنها در
ترکی های «اضارهای ،مَزجی ،إسنادی و نحت» صورت گررته است .بنابرای در عربی ،اسمها ،رعلها و حروف مرکّ  ،تاریبااً
انگشتشمارند.
 -3ترکی های «مَزجی» و «إسنادی» عربی بیشتر در «اسمهای عَیتم» یارت میشوند.
« -4نتحت» یا «آمیزش» نوعی از ترکی

است که در زبان عربی ،بیشتر از زبان رارسی ،استفاده شده است؛ کیمات ترکیبی

منحوت مانند جُیمود (جمد  +جید) یا حبّار (ح ّ  +قرّ) در عربی و توانیر (تولید  +انتاال نیرو) در رارسی
 -5ناش ررایند «اشتااق» در واژهسازی عربی ،بهقادری اررناگ و اساسای اسات کاه دساتورشناساان ،تنهاا راه سااخت
واژههای جدید را در ای زبان« ،اشتااق» میدانند .مشهور شدن زبانهای ساامی ا کاه عربای نیاز هامخاانوادۀ آنهاسات ا باه
«زبانهای اشتااقی» ،گواه ناش اررنگ «اشتااق» در ای زبانهاست.
 -6با اینکه زبان رارسی خویشاوند زبانهای هندوارواایی و زبانی ترکیبی است ،از ررایناد «اشاتااق» نیاز در واژهساازی
استفاده کرده است؛ به گونهای که اس از «ترکی » مایتاوان «اشاتااق» را از اصاییتاری رراینادهای سااخت واژه در رارسای
دانست.
 -7روش «اشتااق» در عربی با رارسی متفاوت است؛ برخی از ای تفاوتها عبارتاند از:
 در عربی ،به هر چه ریشۀ رعیی داشته باشد «مشتق» میگویند و بایّۀ کیمات را «جامد» میدانند ،امّا در رارسی ،هر چاهدارای ایشوند و اسوند باشد «مشتق» نامیده میشود که میتوانند هم از «رعل» گررته شده باشند و هم از «غیررعال» .مشاتقّات
عربی همچون کتت َ ،مُکاتبه ،کِتابه ،مَکتوب ،کاتِ  ،مَکتتا  .مشتقّات فارسی :فعلی :داناا ،ناادان ،دانشامند ،دانشامو ،دانشاور،
میدانم /غیرفعلی :آهنگر ،کرمانی ،کتابچی.
 در جریان اشتااق رارسی« ،حروف ریشه» از هم تفکیک و جدا نمیشوند و در کییّۀ مشاتاّات ،در کناار یکادیگر بااقیمیمانند ،امّا در عربی« ،حروف ریشۀ مشتاّات» از هم میگسید.
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 «ریشه» در کیمات عربی ،معموالً و قاعدتاً« ،سهحرری» است ،امّا تعداد حروف ریشه در مشتاّات رارسی مختیف است. -همۀ مشتاّات عربی ،از «یک ریشه» منشع

و مشتق میشوند ،امّا در رارسی ،نوعی سردرگمی ،در ایدا کردن ریشاههاا

ادید آمده است؛ از ای رو ،برخی مشتاّات را از ریشۀ «ب ماضی» و برخی را از ریشۀ «ب مضارع» میاندارند.
 -8در زباان رارسای ،واژهسااازیِ طبیعای و زنااده و رایاج بیشاتر از راه «ترکیا » ،و واژهساازیِ عالمانااه و شااعرانه یااا
سازمانیارته بیشتر از راه «اشتااق» صورت میاذیرد.
کرم آخر اینکه در واژهسازی زبان رارسی ،هرچند «ترکی » گستردگی و اهمّیّت زیادی دارد و آن را جزو زبانهای ترکیبی
میدانند« ،اشتااق» نیز جزو ررایندهای مهمّ واژهسازی به شمار میآید.
همچنی از آنما که «اشتااق» از اصییتری راههای واژهسازی در زبان عربای محساوب مایشاود و آن را زباانی اشاتااقی
میدانند ،امّا «ترکی » نیز در ای زبان ،جایگاه خاصّ خود را داراست.
اس هر دو ررایندِ «ترکی

و اشتااق» در هر دو زبان «رارسی و عربی» وجود دارد ،هرچند مفهوم و درصدِ بهکاارگیری هار

ررایند ،در ای دو زبان ،یکسان نیست.
منابع
 .1انوری ،حس و احمدی گیوی ،حس ( .)1386دستور زبان رارسی ،2چ  ،2تهران :راطمی.
 .2آذرنوش ،آذرتاش ( .)1386ررهنگ معاصر عربی -رارسی ،چ  ،8تهران :نشر نی.
 .3اااااااااااااااا ( .)1381تاریخ زبان و ررهنگ عربی ،چ  ،3تهران :سمت.

 .4آشوری ،داریوش ( .)1375زبان رارسی و کارکردهای آن ،کتاب دربارۀ زبان رارسی (برگزیدۀ ماالههاای نشار داناش
( )7ا زیر نظر نصراهلل اورجوادی) .چ  ،1تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 .5باقری ،مهری ( .)1375تاریخ زبان رارسی ،با مشاورۀ حس انوری ،چ  ،2تهران :نشر قطره.
 .6برومند سعید ،جواد ( .)1383ریشهشناسی و اشتااق در زبان رارسی ،ج  ،1چ  ،1کرمان ،دانشگاه شهید باهنر.
 .7خوانساری ،محمّد ( .)1372صرف و نحو و اصول تمزیه و ترکی  ،چ  ،10تهران :ممید.
 .8خوئینی ،عصمت (« .)1385اشتااق در زبان رارسی» نشریّۀ زبان و ادبیّات رارسی ،دانشکدۀ ادبیّاات و عیاوم انساانی،
دانشگاه تربیّت معیّم تهران :دورۀ  ،14ش  52و ،53صا 43-31آدرس اینترنتیwww.ensani.ir :
 .9دارائی ،بهی ( .)1350اشتااق و امر در رارسی ،نشریّۀ شمارۀ  16مدرسۀ عالی دختران ایران.
 .10دبیرمادّم ،محمّد ( .)1384اژوهشهای زبانشناختی رارسی (ممموعۀ مااالت) .چ  ،1تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 .11دهخدا ،عییاکبر ( .)1365لغتنامۀ دهخدا ،ج  7و  ،11تهران :مؤسّسۀ لغتنامۀ دهخدا.
 .12ذاکری ،مصطفی ( .)1372اشتااق عامیانه و واژهسازی تفنّنی ،ممموعۀ مااالت سیمنار زبان رارسی و زبان عیام (زیار
نظر عیی کاری) .چ  ،1تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 .13ذاکری ،مصطفی ( .)1381إتباع و مهمرت در زبان رارسی ،چ  ،1تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 .14السّامرائی ،ابراهیم ( .)1376زبانشناسی تطبیای ،ترجمۀ سایّد حسای سایّدی ،چ  ،1سابزوار :دانشاگاه تربیّات معیّام
سبزوار.
 -15.51سمیعی گیرنی ،احمد (« .)1379ترکی

و اشتااق ،دو راه اصیی واژهسازی» نشاریّۀ نشار داناش ،س  ،17ش ،3

صا  16-13آدرس اینترنتیwww.noormags.com :
 .16الشّرتونی ،رشید (1422ه.ق .).مبادئوالعربیّه ،ج ،2ط  ،18قم ،دارالعیم.

«ترکی » و «اشتااق» در دستور زبان رارسی و عربی 85 /

 .17شعار ،جعفر (« .)1351اشتااق در زبان رارسی و ماایسۀ آن با زبانهای دیگر» نشریّۀ اژوهشهاای ریسافی ،رصاینامۀ
دانشااااکدۀ ادبیّااااات و عیااااوم انسااااانی ،دانشااااگاه تبریااااز ،ش ،102صااااا 205-193آدرس اینترنتاااای:
www.noormags.com
 .18شفیعی کدکنی ،محمّدرضا ( .)1372تازیانههای سیوک ،چ  ،1تهران :آگاه.
 .19صادقی ،عیی اشرف ( .)1357تکوی زبان رارسی ،چ  ،1تهران :دانشگاه آزاد.
 .20ضیف ،شوقی ( .)1386تاریخاألدبالعربی ،ج  ،1چ  ،1قم ،منشورات ذوی الاربی.
 .21طباطبایی ،عرءالدّی ( .)1376رعل بسیط رارسی و واژهسازی ،چ  ،1تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 .22اااااااااااااااااااا (« .)1384رعل مرکّ

در زبان رارسای» نشاریّۀ ناماۀ ررهنگساتان ، 2/7 ،صاا 34-26آدرس

اینترنتیwww.sid.ir :
 .23اااااااااااااااااااا (« .)1386صاارف زبااان رارساای» نشااریّۀ بخااارا ،ش  ،63صااا 242-212آدرس اینترنتاای:
www.noormags.com
 .24طبی زاده ،امید ( .)1391دستور زبان رارسی (بر اساس نظریّۀ گروههای خودگردان در دستور وابستگی) ،چ  ،1تهران:
نشر مرکز.
 .25عالمزاده ،هادی (« .)1372تحایای در نژاد ،أنساب و طباات عارب» نشاریّۀ مشاکوۀ ،ش  ،38صاا  74-49آدرس
اینترنتیwww.noormags.com :
 .26عبدالتّوّاب ،رمضان ( .)1367مباحثی در راهالیّغۀ و زبانشناسی عربای ،ترجماۀ حمیدرضاا شایخی ،تهاران :معاونات
ررهنگی آستان قدس رضوی.
 .27عیّامه ریسفی ،احمد ( .)1381روش نوی دستور زبان رارسی ،چ  ،1تهران :ایام آزادی.
 .28ررشیدورد ،خسرو ( .)1375جمیه و تحوّل آن در زبان رارسی ،چ  ،1تهران :نشر امیرکبیر.
 .29اااااااااااااااااا ( .)1382دستور مفصّل امروز ،چ  ،1تهران :سخ .

 .30کاری ،عیی ( .)1375واژهگزینی عیمی با استفاده از شاهنامه ،کتاب دربارۀ زبان رارسی (برگزیدۀ ماالههای نشر داناش
( )7ا زیر نظر نصراهلل اورجوادی) ،چ  ،1تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 .31کیباسی ،ایران ( .)1380ساخت اشتااقی واژه در رارسی اماروز ،چ  ،2تهاران :اژوهشاگاه عیاوم انساانی و مطالعاات
ررهنگی.
 .32ماهوتیان ،شهرزاد ( .)1382دستور زبان رارسی از دیدگاه ردهشناسی ،ترجمۀ سیّد مهادی سامائی ،چ  ،2تهاران :نشار
مرکز.
 .33محسنینیا ،ناصر و رحیمی ،رائزه (« .)1389نگاهی به ایشینۀ دستور در چند زبان مهمّ دنیاا» نشاریّۀ ادبیّاات تطبیاای،
دانشکدۀ ادبیّات و عیوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دورۀ جدید ،ش  ،3صا .328-307
 .34محمّدی ،عبّاسایی و اورخالای چترودی ،مهدخت و استاجی ،اعظم و سعیدی ،غرمعباس (« .)1390توانهای باالاوّه
و بالفعل زبان رارسی در واژهسازی» نشریّۀ ادب و زبان ،دانشکدۀ ادبیّات و عیوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرماان،
دورۀ جدید ،ش ( 30ایاای  .)27صا .281-299
 .35محمودی بختیاری ،بهروز (« .)1389ترکی های نحوی در زبان رارسی» نشریّۀ رشد (آموزش زباان و ادب رارسای)،
دورۀ  ،23ش ، 3صا ،37-32آدرس اینترنتیwww.sid.ir :
 .36مشکوۀالدّینی ،مهدی ( .)1389دستور زبان رارسی بر اایۀ گشتاری ،چ  ،11مشهد :دانشگاه رردوسی.

 .37مارّبی ،مصطفی ( .)1372ترکی

در زبان رارسی ،چ  ،1تهران :توس.

 / 86رنون ادبی ،سال دهم ،شماره ( ،2ایاای  )23تابستان 1397

 .38ناتل خانیری ،ارویز ( .)1366زبانشناسی و زبان رارسی ،چ  ،2تهران :توس.
 .39اااااااااااااااااا ( .)1369تاریخ زبان رارسی ،ج ،1چ  ،4تهران :نشر نو.
 .40نرمارزار الموسوعۀ الشّعریّۀ ،المممعالثّااری ، 2003-1997 ،آدرس اایگاه اینترنتیwww.cultural.org.ae :
 .41نغزگویکه  ،مهرداد (« .)1387ناش بازتحییل در تغییرات صرری زبان رارسی» نشریّۀ زبان و ادبیّات رارسی (دانشگاه
آزاد تهران جنوب) .س  ،4ش ،11صا 169-151آدرس اینترنتیwww.noormags.com :
 .42وثوقی ،حسی ( .)1383واژهشناسی و ررهنگنگاری در زبان رارسی ،چ  ،1تهران :باز.
 .43الهمدانی ،بهاءالدّی محمّدب حسی ب عبدالصّمد ( .)1362الصّمدیّه (در نحو) ،ترجمۀ محمّادرضاایی ،چ  ،1تهاران:
مفید.

