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  دهيكچ
ند يبه فرهنگ لغات را در فرا يپ در يواژگان و عدم ارجاع پ ياين مقاله بر آن است تا احتمال حدس معنا

سـؤالي كـه ايـن تحقيـق در پـي يـافتن       . وه به مترجمان بپردازدين شيبررسي كند و به امكان آموزش اترجمه 
در ترجمـة انـواع مختلـف واژه، اعـم از      يتوان تفاوت يباشد كه آيا در ترجمه، م پاسخي براي آن است اين مي

 به فرهنگ لغات، ترجمـة متـون بـا    يپ در ياي كه با عدم رجوع پ قائل شد، به گونه يب و اشتقاقكط و مريبس

توان با آموزش ساختار واژگـان زبـان بـه     يا ميو آ ب نرسد؟يآس كد درنيسرعت بيشتري انجام شود و به فرا
گـويي بـه ايـن     بـراي پاسـخ   م؟يم را باالتر ببـر يت انتقال مفاهيفكيشتر داده و يسرعت ب يمترجم، به ترجمة و

سـپس بـه   . واژة محتوايي از هر متن استخراج گرديـد  700سؤال، چهار متن با موضوع سفرنامه انتخاب شد و
در واژگان مركب و اشتقاقي اين متون پرداخته شد و بـا  ) رابطة مستقيم بين صورت و معنا(انگيختگي بررسي 
هاي آماري اين نتيجه به دست آمد تعداد واژگاني كـه از تركيـب معنـاي اجـزاي تشـكيل دهنـدة واژه        بررسي

اژگان مركب و هم واژگـان  توان به معناي كل واژه دست يافت و به عبارتي واژگان انگيخته، هم در ميان و مي
افتن و دانسـتن  يـ متون، متـرجم بـا    يبنابراين در برخ. انگيخته و ناانگيخته است اشتقاقي، بيش از واژگان نيمه

شـود،   تواند معناي واژگان مركب و يا اشتقاقي را كه با آنها مواجه مـي  ، ميو ساختار واژه معناي واژگان بسيط
 .ستين يب و اشتقاقكواژگان مر يافتن معنايرف وقت براي تا حد زيادي حدس بزند و نياز به ص

  .هاي بسيط هاي اشتقاقي، واژه مركب، واژه هاي واژهانگيختگي، ترجمه،  :هاي كليدي واژه
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  مقدمه
 يانسـان موجـود  . هـاي رايـج زنـدگي امـروزي اسـت      زبان دوم يا زبان خارجي از پديده

 ين اسـاس، جوامـع انسـان   يبر ا. ارتباط دارد ياز به برقراريزنده ماندن، ن ياست و برا ياجتماع
 يهـا  ه زبـان كـ و از آنجـا   انـد ارتباط  يازمند برقراريات، نيح ةشرفت و اداميرشد و پ يز براين

شـخص   يه بـرا ك يبه زبان هازبان و ترجمه آن كدارد، در وجود ،جوامع متعدد يبه ازا ،يمتعدد
  .است يامروز ر قابل اجتناب جامعهيغ يازهايقابل فهم باشد، از ن

گيـري   نند با بهرهك ه متخصصان آن تالش ميكاي علمي است  ترجمه در حال حاضر رشته
زبان را تسـهيل و   كيند ترجمه و دراگر، فريعلوم د يو دستاوردها گسترهن ياز دستاوردهاي ا

ن امـر را  يـ ه اكـ است  ييها روشبا واژگان  ةزبان، ترجم ةاز جمله مراحل ترجم. نديع نمايتسر
ن يـ رند و آمـوزش ا يگ يت قرار ميدر اولو ها ازين روست كه اين روش. نديع نمايل و تسريهتس

ات مطرح، سه روش براي فهم معنـاي  يبر اساس فرض. داراي اهميت است ها به مترجمان روش
 :دارد ناآشنا وجود ةواژ

 واژه از طريـق فرهنـگ   يخواندن را قطع كنيم و به معنا روش اين است كه فوراً يك -1
انجـام  امـا بهتـر اسـت زمـاني      ،ترين روش است روش، مطمئن گرچه اين م كهيابيلغات دست 

بـه طـور   م يبخـواه  ه اگـر كـ ن است ين روش ايراد ايگر ممكن نباشند؛ ايكه دو روش د پـذيرد
ننـده و  ك م، كـاري خسـته  يابيـ رده و معناي هر واژه را با فرهنگ لغـات ب كرر خواندن را قطع كم

ـ كـ را  يمتنـ  كلـذت در نيـز  ب رسـانده و  يند فهم آسيد، به فرابو ر خواهديگ وقت  يش رويه پ
  رد؛يگ يماست م
ها در ارتباط بـا   واژه: به معناي واژه، توجه به بافت آن است يابيروش ديگر براي دست -2

معنـادار   ،شـوند  باط با موقعيتي كه در آن موقعيت، اسـتفاده مـي  ـن و در ارتـر متـاي ديگـه واژه
 .شوند مي

 ةواژ يشود، حـدس معنـا   يواژگان استفاده م يبه معنا يابيدست يه براك يگريروش د -3
 يايـن روش بـرا  . آن است ةدهند لكيتش ياجزا يد با توجه به ساختار واژه و دانستن معنايجد

 بـه  يارامدكم، روش يواژگان آن ندار يق و تخصصيدق ياز به دانستن معنايه نك يمتون ةترجم
 كيوريـ (رد و معناي آنهـا را حـدس زد   كه يتوان واژگان جديد را تجز ين ميبنابرا. رسد ينظر م

66-65(.  
تـوان در   يه مـ كـ ن است يا ،دارد زبان وجود ةترجم بارةه درك ياتياز جمله فرض ن،يبنابرا

در فهم و انتقال مفهـوم   يسعفقط ست و ياز آن ن يقيدق ةترجمنيازي به ه كمتون  يبرخ ةترجم
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هـا را بـر اسـاس     واژه يبرخـ  يبه فرهنگ لغـات، معنـا   يپ در يارجاع پ يم، به جايآن دار يلك
سرعت بيشتري انجام شـود و بـا    ند ترجمه، بايطوري كه فرا به ،ميساختار شفاف آنها حدس بزن

اثبـات   يبـرا  .وارد نشـود  يبيز آسيه متن نيم پايرر به فرهنگ لغات، به انتقال مفاهكارجاعات م
ه تعداد واژگاني كه از تركيب معنـاي اجـزاي   كرد كن مسئله را ثابت ياد يه، در ابتدا باين فرضيا

يخته ـي انگـ ـارتـ ـه عبـافت و بـ ـت يـ ـل واژه دسـعناي كـه مـتوان ب يـواژه م ةدـل دهنـتشكي
 انگيختـه  م واژگان اشتقاقي، بـيش از واژگـان نيمـه   ـركب و هـان مـين واژگـباشند، هم در ب مي
)Semi motivated( تهو ناانگيخ )Non motivated( ن يـ صـورت اثبـات ا   بنـابراين، در . باشد مي

واژه را فقـط در   يافتن معنـا يـ  يمتون، ارجاع به فرهنـگ لغـات بـرا    يتوان در برخ يه، ميفرض
م تـا  يشـو  كه با آنها مواجـه مـي  را ط انجام داد و معناي واژگان مركب و يا اشتقاقي يواژگان بس

واژگان  كت كت يافتن معنايياز به صرف وقت براي ن صورت، نيدر ا ،حدود زيادي حدس زد
 ةرابطـ  يق، بـه بررسـ  ين تحقـي، در اين روياز ا .باشد يز نميم متن نيار و مفاهكاف ةو قطع رشت

 يتوان از مجموع معنا يا ميم آيابي پرداخته شد تا در يب و اشتقاقكصورت و معنا در واژگان مر
ه از كـ  يتعـداد واژگـان   ،يبـه عبـارت   .افـت يه دست ل واژك يواژه به معنا ةدهند لكيتش ياجزا

توان به معناي كل واژه دسـت يافـت و بـه عبـارتي      دهنده واژه مي تركيب معناي اجزاي تشكيل
ا تعـداد  يـ  ،واژگان مركب و واژگان اشـتقاقي، بيشـتر اسـت    ميان، در اند )Motivated( انگيخته

خش دوم، پيشينه نظري كارهاي انجام شـده  در ب، ين روياز ا. واژگان نيمه انگيخته و ناانگيخته
 يو اشـتقاق  هـاي مركـب   انگيختگـي در واژه در بخـش سـوم،   . شود انگيختگي بيان مي ةدر زمين

شود و در  ايم بيان مي در بخش چهارم، روشي كه براي تحقيق در نظر گرفته .معرفي خواهد شد
در بخش پـنجم، ابتـدا بـه     .د شداي خواه ها اشاره گردآوري مطالب و تحليل داده ةادامه به شيو

هـاي انجـام گرفتـه بـر روي آنهـا را       پردازيم و سپس بررسي آوري شده مي هاي جمع داده ةارائ
بخـش پـنجم   هـاي   بندي نتايج به دست آمده از بررسي در بخش ششم، به جمع. كنيم عنوان مي

  .داختگيري از نتايج به دست آمده خواهيم پر ، به نتيجهپايانپردازيم و در  مي

  نظري ةپيشين
... صـدا، سـاخت، رابطـه و     يه از روكـ نـد  ا يلماتكخته آن دسته از يا انگيلمات شفاف ك

لمـات گفتـه   كره بـه آن دسـته از   يلمات تك. آنها را حدس زد يا معنيبرد  يآنها پ يبتوان به معن
  .)117 يباطن( آنها به دست ندهد يشناخت معن يبرا ييا ساخت آنها ردپايه تلفظ كشود  يم

 يهـا  شـرفت يپ راهن يـ بـوده و از ا  يا دهيافتن علت هر پدي يرباز در پياو از دكنجكانسان 
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م يابي يز در ميو فلسفه ن يشناس خ زبانيتار يبا بررس. است در علوم مختلف حاصل گشته ياديز
ن صـورت و  يافتن رابطه بي يمربوط به آن در دسترس است، در پ كه مدارك يه انسان از زمانك

بين آنهـا   ين صورت و معنا و گاه رابطه قرارداديبودن رابطه ب يعيلمات بوده و گاه طبك يامعن
 .را پذيرفته است

له وجود يا عدم وجود رابطه بين صورت و معناي واژگان، از زمان باستان راه خود را أمس
ستم در يب قرن يشناس شهيو ر يشناس د زبانيدر روند جد يالؤدر فلسفه ادامه داده و به عنوان س

ن مسـاله  يا ستميبه در قرن كاست  يسكن ينان دوسوسور اوليه فردكرسد  يبه نظر م. آمده است
). 88 سيهـر (نـد  ا ياريـ اخت يزبـان  يهـا  ه نشانهكرد كان يه را بين فرضيرده است و اكرا مطرح 
رداختـه  ره و شـفاف پ يـ ت يها به واژهقرارداديون ان و يگرا عتيهن طبكدگاه يه ديز بر پاياولمن ن

رده و كـ گـران دنبـال   يتـر از د  يرا جـد  يختگـ يانگ زمينـة ه بحث در كاست  يسانكاست و از 
 فريشبرگ. ار او را در خود دارندكاز  يقالب يبه نوع ،ه بعد از او انجام شده استك ييارهاكثركا

Frishberg)( طي انجام تحقيقي  نيز)بيان نموده است كه ميزان تصويرگونگي در ) 1975ASL
1 

  ). 29-30كارول (كاهش يافته است  ،سال گذشته 200ر طي د
 يعين صورت و معنا طبيب ةه رابطكز اعتقاد داشتند ين يو اسالم يرانياز دانشمندان ا يبرخ

 يوطيو س يجن و شاگردش ابن يفارس يابوعل. هيبويوس يديفراه احمد ابن لياست؛ از جمله خل
اگرچه انگيختگي و  ).10 اريامكان يديوح(دانستند  يم يعيلفظ و معنا را طب ةز رابطيرداماد نيو م

 ياركـ  يه تاكنون در زبان فارسـ كرسد  ياما به نظرم ،بررسي آن در قديم بيشتر دنبال شده است
ا يـ ه اسـت  ده انجام شكز ين ييارهاكده است و محدود يبه انجام نرس يختگيانگ ةنيدر زم يجد

 ،يختگـ يانگ يجنبه هـا  يه فقط به برخك نيا اي ،داردمانند اولمن را  يگرانيد يارهاك يبند قالب
  . پرداخته است ييآوا ينمادپرداز آواها و مثل نام

ار ياخت .رده استك يبند دسته ييو معنا ي، ساختواژييرا به سه دسته آوا يختگياولمن انگ
ر گـ يتـر از د  رتر و بـاارزش يفراگ يارك يبند ن طبقهيز بر اساس همين )1367( يو باطن) 1348(
، در يار بـاطن كـ از  يريـ گ ز بـا بهـره  يـ ن )1381( يافراش. اند نه انجام دادهين زميدر ا يار فارسـآث

 يرگـ يت يبه بررسـ  »بكمر يها در سطح واژه ييمعنا يرگيت و تيبه شفاف ينگاه« با نام يا مقاله
كاميار  تقي وحيديان. پرداخته است يارجاع يبا استفاده از ابزار معن ب،كمر يها ت واژهيو شفاف

  .تحرير در آورده است ةآواهاي زبان فارسي را به رشت نيز اولين كسي است كه فرهنگ نام

                                                           

1- merican Sign Language 
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  يختگيانگ
 اي رابطـه  يزبـان  ةهاست و نشان از نشانه يا زبان مجموعه ،است نوشتهبنا بر آنچه سوسور 

. انـد  يتـه ها انگيختـه، نيمـه انگيختـه و يـا ناانگخ     برخي نشانهن دال ومدلول است اما يب يارياخت
دن بـه  يرسـ  يبـرا  ينخـ  ه در صورت آن، سركخته است يانگ يا نشانهم، يردكان يه بكهمانطور 

ن صورت و يب يا ا از ابتدا رابطهيره يلمات تك .)104گران يدآرونوف و (آن موجود باشد  يمعنا
  .در شده استكت ين شفافيج ايا به تدريآنها وجود نداشته  يمعنا

بـه سـه    يختگـ يانجام گشته است، انگ يختگيه درباره انگك ييرهااكشتر ي، در بيلكبه طور
بـه انگيختگـي در   ن تحقيـق،  يـ شده است كـه در ا  يبند دسته ييو معنا يدسته آوايي، ساختواژ

  .اي از انگيختگي ساختواژي است، خواهيم پرداخت كه شاخه يهاي مركب و اشتقاق واژه

 مركب يها در واژه يختگيانگ -1

ش از يه معنـا كـ اسـت   سـاختي  نما تركيب. نديگونمايي  تركيبتواژه را در ساخ يختگيانگ
 در ،يختگـ ين انگياما ا ؛)104-106آرونوف و ديگران ( ديآ يش به دست مياجزا يب معناكيتر

 در يختگـ يانگ زمينـة  در يا مقالـه  در يافراشـ  ز دارد؛ين يمختلفهـاي  هدرج مختلف، ياـه واژه
، »بكـ مر يهـا  در سـطح واژه  ييمعنـا  يرگـ يت و تيبـه شـفاف   ينگاه«عنوان ب با كمر يها واژه

 ب،كـ مر يهـا  ه در واژهكند ك يان ميب گونه نيب را اكمر يها در واژه يختگيدرجات مختلف انگ
 ت ويت شفافينها ،ار روندكخود به  ياربرد ارجاعكدر  سازند، يب را مكمر ةه واژك يلماتكاگر 
 »پـاش  كنمـ « :براي مثـال رسانند  يرا م يرگيت تينها ار نروند،كخود به  ياربرد ارجاعكدر  اگر

دن يـ نام يه در جهان خارج براك يزيبه همان چ »پاش«هم  »كنم«را هم يز ،شفاف است بسيار
بـه همـان    »شـاه « رايـ ز ،شفاف استغير يحدود تا »شاهراه« .نند ك يروند اشاره م يار مكآن به 

به طـور   »خوار پاچه«ند و ك ياشاره نم ،رود يار مكدن آن به ينام يه در جهان خارج براك يزيچ
ار كـ دن آن بـه  يـ نام يه در جهان خارج بـرا ك آنچهجزء آن به  را هر دوـيز ،تـره اسـيامل تـك
   .)95 يافراش( دننك ياشاره نم ،روند يم

ه اجزاء ك اند بكمر ييها رر واژهكم يها واژه .ررندكم يها واژه ب،كيتر يها نمونه گرياز د
 يمعنـا  يچون گاه ،دارند يختگيانگ نيز رركم يها واژه .»راه راه«باشند، مانند سان يكبشان كيتر
گـل  « يها واژه در به عنوان مثال، ؛)77-78آرونوف و ديگران ( دهند يم، افزايش يا جمع راركت

، رار و تنـوع دارد كـ بـر ت  يعـ يدر آنهـا داللـت طب   »خط«و » گل«رار كت هك »يخط خط«و  »يگل
 .اردوجود د يختگيانگ
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  هاي مركب هاي انگيختگي در واژه مالك -1-1

كـه معيـار    انـد  انگيخته يا ناانگيختـه  اند و برخي ديگر نيمه هاي مركب، برخي انگيخته واژه
  :مركب در هر يك از اين طبقات بر اين اساس است ةبندي و گنجاندن هر واژ طبقه

 مركب انگيخته ةواژ -1-1-1

هاي مركب انگيخته، از اين معيار استفاده شد كـه اگـر    در اين بررسي، براي شناسايي واژه
مركب، در تركيب، همان معنايي را داشـته باشـند كـه زمـاني كـه بـه        ةواژ ةدهند اجزاي تشكيل

از  در آغـاز بـراي بررسـي ايـن معيـار،     . مركب انگيختـه اسـت   ةروند، آن واژ تنهايي به كار مي
كاربرد واژه در متـون مربـوط بـه     به ها خي واژهبر آن، براي بر افزونفرهنگ لغات استفاده شد؛ 

متعلـق بـه همـان دوره، بـه      ،كه اگر اجزاي آن واژه در متون به طوري كرديم،همان زمان توجه 
مركـب   ةكـاربرد داشـته باشـند، واژ    ،انـد  صورت مجزا و به همان معني كه در واژه مركب آمده

 .انگيخته است

  :رد از جملهمركب انگيخته شرايطي دا ةبنابراين واژ
مركـب   ةمركب به طور مستقيم بـه معنـاي واژ   ةاگر بتوان از مجموع معناي اجزاي واژ -1
 ... .و  »زيارتنامه«، »بزرگراه«: هاي واژه ، مانندآن واژه انگيخته است ،رسيد

مركب بايد در آن زمان، كاربرد داشته باشـند و متـداول باشـند؛     ةواژ ةهاي سازند واژه -2
در زمان حال انگيخته نيست و يكي از داليل آن، نامتداول بودن اجزاي  »بلبشو« ةژوا براي مثال

 :»هليدن« ةمثل واژ استآن در زمان حال 

  ناانگيخته  رفتن: شدن= وبش دادن هشتن، اجازه: هليدن: بهل= بل  نظمي، شلوغي بي  بلبشو

باال، بـه معنـايي   هاي مطرح در  بر مالكافزون مركبي انگيخته است كه اجزاي آن  ةواژ -3
 ةواژ »بلبشـو « ةبـه عنـوان مثـال در واژ    ،روند مركب استفاده شوند كه امروزه به كار مي ةدر واژ

 .رود امروزه با اين معنا به كار نمي »شدن«

 »بهـل « ةواژ :براي مثـال مركب نبايد تغيير آوايي داده باشند؛  ةواژ ةدهند اجزاي تشكيل -4
 .در مثال باال »بل« ←

 ةمركب بتوان به طور مستقيم به معناي واژ ةواژ ةدهند موع معناي واژگان تشكيلاز مج -5
  :»سرگرداني« ةواژ براي مثالمركب رسيد نه توسط روابط معنايي و استعاري؛ 
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  سرگرداني
آواره بودن، 

  متحير بودن

عضو بدن = رس

انسان و حيوان 

  ازگردن به باال

ستاك = گرد

حال گرديدن، 

  چرخيدن

ال پسوند فع= ان

كه معني فاعلي و 

  دهد حالت مي

پسوند فعال = ي

كه اسم مصدر 

  سازد مركب مي

 نيمه انگيخته

مركب و معنـاي خـود واژه، توسـط     ةواژ ةدهند كه در اين واژه، بين معناي اجزاي تشكيل
  .روابط معنايي، رابطه برقرار است

 انگيخته مركب نيمه ةواژ -1-1-2

  :كهايست  انگيخته واژه مركب نيمه ةواژ
مركـب انگيختـه را    ةآن، معيارهـاي مطـرح بـراي واژ    ةدهنـد  هاي تشكيل يكي از واژه -1

 :كه يا اين ،نداشته باشد

به معنـاي كـل    ي آنبه صورت غيرمستقيم و توسط روابط معنايي بتوان از معناي اجزا -2
  . واژه رسيد

اژگـان انگيختـه و   انگيخته، انگيختگي كمتـر از و  توان گفت در واژگان نيمه به طور كل مي
  .هاست بيشتر از ناانگيخته

 مركب ناانگيخته ةواژ -1-1-3

هـاي   آن، معيـار  ةدهنـد  كـدام از اعضـاي تشـكيل    هيچ: ايست كه مركب ناانگيخته واژه ةواژ
 .انگيخته را نداشته باشند هاي مركب انگيخته يا نيمه مطرح براي واژه

  ياشتقاق يها در واژه يختگيانگ -2

 يختگـ يانگ ،شـوند  يب هسته و ونـد سـاخته مـ   كياز تر بيشتره كنيز  يشتقاقا يها در واژه
در  يعنـ ي؛ اسـت ونـد   بويـايي ا و يـ وابسته به زا واژگانن نوع يا مياندر  يختگيانگ. داردوجود 

ـ از ا »ننـده يب« ةواژ المثـ بـراي  شـود؛   يمشاهده م يختگيانگ پويايند،ا و يه وند زاك ييها واژه ن ي
اد در يـ ز ييايـ ل زايـ ز به دلين »نده«خودش را دارد و  يمعنا »نيب«اژ وكه تكلحاظ شفاف است 

آن  ةدهنـد  لكيتشـ  يه به اجـزا ين، پس از تجزيبنابرا .همراه گشته است يخاص يزبان، با معنا
 يختگين سطح همانند انگيت در ايو شفاف يختگيانگ ).95افراشي ( افتي توان به معنا دست يم

ـ  رن مكن است كگر، مميدر سطوح د  يا ونـد يـ س، واژه و كا بـرع يـ ن بـرود و  يگ شـود و از ب
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  .ندكسب ك يختگيتواند انگ يم

  هاي مركب هاي انگيختگي در واژه مالك -2-1

كـه معيـار    انـد  انگيخته يا ناانگيخته اند و برخي ديگر نيمه ، برخي انگيختهيهاي اشتقاق واژه
  :ت بر اين اساس استدر هر يك از اين طبقا ياشتقاق ةبندي و گنجاندن هر واژ طبقه

  انگيخته اشتقاقي ةواژ -1 -2-1

 :را داشته باشدها  ويژگيايست كه اين  اشتقاقي انگيخته، واژه ةواژ

به طور  ،كار رفته در آن اشتقاقي و وند اشتقاقي به ةواژ ةاگر بتوان از مجموع معناي پاي -1
  :»عميرگاهت« ةمثل واژ ،آن واژه انگيخته است ،مستقيم به معناي واژه رسيد

 انگيخته سازد پسوند فعال كه اسم مكان مي= گاه تعمير مكان تعمير كردن گاهرتعمي

 :المثـ بـراي  اشتقاقي بايد در آن زمان، كاربرد داشته و متداول باشـد   ةواژ ةسازند ةپاي -2
امروزه كاربرد  »سيورسات«ة به دليل اينكه واژ ،در زمان حال انگيخته نيست »سيورساتچي« ةواژ

 :هاي قديم، انگيخته بوده چون اين واژه كاربرد داشته است اما در زمان ،داردن

 سيورساتچي

مور أكسي كه م
آوري  جمع

 سيورسات است

زاد و توشه، = سيورسات
كه براي لشكر در  يخواربار

 موقع حركت فراهم كنند

پسوند فعال كه بر = چي
نسبت و شغل و استمرار در 

 كند كاري داللت مي

 انگيخته در
دويست سال 

 پيش

آن بـه   ةهـاي مطـرح در بـاال، پايـ     بر مالك افزونايست كه  اشتقاقي انگيخته واژه ةواژ -3
 »كدخـدا « :ةبـه عنـوان مثـال واژ    ،رود اشتقاقي استفاده شود كه امروزه به كار مي ةمعنايي در واژ

  :رود امروزه به معناي صاحب به كار نمي »خدا« ةزيرا واژ ،امروزه انگيخته نيست

  رئيس محله، كدخدا
 رئيس صنف

پيشوند مرده به معناي خانه و = كد
 محل و ده

صاحب، = خدا
 مالك

 نا انگيخته

 ةواژ المثـ بـراي  اشـتقاقي نبايـد تغييـر آوايـي داده باشـند       ةواژ ةدهنـد  اجزاي تشكيل -4
  :بوده و تغيير آوايي در آن رخ داده است »سپارش«كه در اصل  »سفارش«

 يه كردنسپاردن، توص سفارش
: يافته سپار صورت تغيير= رسفا

 ستاك حال سپاردن

پسوند نيمه = ش
 فعال مصدري

 ناانگيخته
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اشتقاقي بتوان بـه طـور مسـتقيم بـه معنـاي واژه       ةواژ ةدهند از مجموع اجزاي تشكيل -5
توسط روابط  »دامنه«يا  »چشمه« ةدر واژ :براي نمونهنه توسط روابط معنايي و استعاري؛  ،رسيد
  :توان از معناي مجموع اجزا به معناي كل واژه رسيد و اين رابطه مستقيم نيست ايي ميمعن

 انگيخته نيمه پسوند فعال اسم ساز= ه چشم محل خارج شدن طبيعي آب از زمين چشمه

بيني دارد كه در زمان مورد بررسي، وندي فعال بوده و زايـايي   وندي معناي قابل پيش -6
. زمـاني اسـتفاده شـد    ةاين امر، از فرهنگ لغات مربوط به همـان دور  براي بررسي. داشته باشد

هاي زيادي در متـون آن   ها نيز از اين روش استفاده شد كه اگر آن وند در واژه براي برخي واژه
، »اطاقي هم«، »سفر هم«هاي  در واژه »هم«مثل پيشوند  ،زمان به كار رفته باشد، وندي فعال است

  ...و »شهري هم«

  :انگيخته اشتقاقي نيمه ةواژ -2 -2-1

  :ايست كه انگيخته واژه اشتقاقي نيمه ةواژ
اشتقاقي را نداشـته باشـد    ةهاي انگيخت يكي از اجزاي آن، معيارهاي مطرح شده براي واژه

  :يا
  .معنايي غيرمستقيم بين معناي اجزاي واژه و كل واژه برقرار باشد ةرابط

انگيخته، انگيختگي كمتـر از واژگـان انگيختـه و     هتوان گفت در واژگان نيم كل مي به طور
  .هاست بيشتر از ناانگيخته

  اشتقاقي ناانگيخته ةواژ -3 -2-1

آن، معيارهـاي   ةدهنـد  كدام از اعضاي تشـكيل  هيچ: ايست كه واژه ،اشتقاقي ناانگيخته ةواژ
  .انگيخته را نداشته باشد هاي اشتقاقي انگيخته يا نيمه مطرح براي واژه

  يقروش تحق
، سعي شد از محاسبات آماري يو اشتقاق مركبانگيختگي واژگان  ةبراي بررسي و مقايس

مـورد  انگيختـه و ناانگيختـه در متـون     هاي انگيخته، نيمه كه مجموع واژه به طوري ،استفاده شود
  .دشمحاسبه  يو اشتقاق مركبهاي  واژه گسترةدر  يبررس
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 ها گردآوري مطالب و تحليل داده ةشيو -1

  :انگيختگي، الزم بود متون مناسبي بدين صورت انتخاب شود ةپديد ةابتدا، براي مقايسدر 

  متون مورد بررسي -1-1

براي اين . ابتدا متوني انتخاب شد كه هم از نظر سبكي خنثي بوده و هم در دسترس باشند
ن هـاي سـبكي در ايـ    د و براي مهار كـردن تفـاوت  شمنظور، متوني با موضوع سفرنامه انتخاب 

 :زير گزيده شدمتن  بررسي، چهار

   1375: عليرضا قزوه -پرستو در قاف  :1 ةمتن شمار
 1369: شمس آل احمد -شمس آل احمد به آلمان و اسپانيا ةسفرنام :2 ةمتن شمار

  1362: فخرالدين حجازي -فرنگ ةسفرنام :3 ةمتن شمار
  1363: محمد جعفر ياحقي -هاي ديگر اقليم :4 ةتن شمارم

 واع و تعداد واژگان مورد بررسيان -1-2

محتوايي اسـت كـه در    ةاز هر كتاب، حدود پنج صفحه انتخاب شد كه شامل هفتصد واژ
هايي در صفحات متوالي تكرار شوند، سعي  كه ممكن بود واژه يا واژه به دليل اين ،بعضي موارد

: ايي كـه شـامل  هـاي محتـو   به اين ترتيب، واژه. شد پنج صفحه به صورت متوالي انتخاب نشود
 .جدا شده و به عنوان مواد تحقيق، مورد استفاده قرار گرفتند ،باشند اسم، فعل، صفت و قيد مي

 ها تحليل داده ةشيو -1-3

يـك از متـون بررسـي كـرديم و      بر اساس معيارهاي مطرح در باال، انگيختگـي را در هـر  
م كه نتايج حاصـل از آن  سپس، حاصل جمع هر يك از متغيرها را در چهار متن به دست آوردي

از ايـن  برآمـده  نتايج با يكـديگر، بـه نتـايج     ةسپس با مقايس. شود هاي بعد، مطرح مي در بخش
 .محاسبات دست يافتيم

  هاهارائه و بررسي داد
، چهار متن بـا موضـوع سـفرنامه مربـوط بـه زمـان حـال        گفته شدنيز  پيشترهمانطور كه 

 يمركـب و اشـتقاق   هـاي  از هر متن، بـه بررسـي واژه   محتوايي ةواژ 700انتخاب شد و در ميان
هاي انجام شـده بـر روي آنهـا بـه تفكيـك       كه در زير، متون مورد بررسي و تحليلشد  پرداخته
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كه به ضرورت مجال، از هر متن فقـط تعـداد چهـار     بايستة يادآوري است. اند نمايش داده شده
  :ايم ن كرده، بياپيب و اشتقاقي را به عنوان نمونه در كواژه مر

 يكة متن شمار -1

  بكمر يها واژه -1-1

  انگيختگي  جزء  جزء  معني  واژه

ويژگي آنچه بتواند طول   پيما قاره
  يك قاره را بپيمايد

 ةگان جقطعات پن هر يك از= قاره
  زمين

ستاك حال = پيما
حركت : پيمودن

كردن در طول 
مسيري وعبور 
  كردن از آن

  انگيخته

از زبان كسي، مطلبي را به = پيام  نبي، رسول  پيامبر
  ديگري رساندن

ستاك حال = بر
  حمل كردن: بردن

  انگيخته

  شيرزنان
زن شجاع و = شيرزن

  دلير
سلطان جنگل، شخص = شير

  نيمه انگيخته  زن  شجاع

  ناانگيخته  باال  سر  آميز طفره  سرباال

  ياشتقاق يها واژه -1-2
 انگيختگي جزء جزء معني واژه

 ايراني
وب اهل ايران، منس
 به ايران

 ايران
پسوند فعال نسبت به = ي

 معناي اهل جايي بودن
 انگيخته

 كوچه
كوچك، راه  ةمحل

 تنگ وباريك

محله، راه گشاد، = كوي
 معبر

پسوند فعال بيانگر = چه
 تصغير

 انگيخته نيمه

 درخشنده، تابان درخشان
ستاك حال = درخش

 تابش: درخشيدن

پسوند فعال كه معني = ان
 ي دهدفاعلي و حالت م

 انگيخته

 هموطن
كساني كه وطنشان 

 يكي است

پيشوند فعال بيانگر = هم
 اشتراك

 انگيخته وطن

  ها بررسي داده -1-3
 جمع كل  ناانگيخته  انگيخته نيمه  انگيخته  

  82  1  14  67  هاي مركب انگيختگي واژه
 63 2 20 41 هاي اشتقاقي انگيختگي واژه



  1391بهار و تابستان ، 1شمارة  ، 2، دورة هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 34

 

  دو ةمتن شمار-2

 ب كمر يها واژه -2-1

  انگيختگي  جزء  جزء  جزء  معني  اژهو

  سحر خيزي
خيز بودن، صبح  سحر

زود از خواب بيدار 
  شدن

  برخاستن= خيز  سپيده دم= سحر
پسوند فعال = ي

كه اسم مصدر 
  سازد مركب مي

  انگيخته

  نامه وصيت

اي مبني بر  نوشته
سفارش كسي براي 
اجراي اعمالي بعد از 

  مرگ شخص

سفارش  =وصيت
كسي براي اجراي 

لي پس ازمرگ اعما
  شخص

اي كه  برگه= نامه
روي آن مطالبي 
خطاب به كسي 

  مي نويسند

  انگيخته  

  سربلند

داراي حالت يا 
احساس خوش به 
خاطر عمل يا رفتار 

  خويش

عضو بدن = سر
انسان و حيوان 
  ازگردن به باال

  انگيخته نيمه    افراشته، دراز= بلند

  پرواز
پرباز، عمل پريدن 
  درهوا، پرگشادن مرغ

  انگيخته نيمه    باز= واز  پر

  ياشتقاق يها واژه -2-2
 انگيختگي جزء جزء جزء معني واژه

 صبحانه

غذايي كه به هنگام 
صبح خورند، 
 منسوب به صبح

 صبح

فعال  پسوند نيمه= انه
كه براي نسبت به 

 رود كار مي

 انگيخته نيمه 

 ناشتا
نخورده ماندن از 

 بامداد تا پاسي از روز

پيشوند = ن
 فيفعال ن

 نوعي غذا= آش 

پسوند غيرفعال = ا
مصدري كه اسم 
معني و مصدر 

 سازد مي

 ناانگيخته

 گذر جاي گذر كردن گذرگاه
پسوند فعال كه = گاه

 سازد اسم مكان مي
 انگيخته 

 بيمارستان

جايي كه بيماران را 
پرستاري ومعالجه 

 كنند مي

 بيمار
پسوند فعال = ستان

 اسم ساز مكان
 انگيخته 
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 ها ي دادهبررس -2-3

 جمع كل  ناانگيخته  انگيخته نيمه  انگيخته  

  98  1  20  77  هاي مركب انگيختگي واژه
 118 7 35 76 هاي اشتقاقي انگيختگي واژه

  سه ةمتن شمار -3

  ب كمر يها واژه -3-1
  انگيختگي  جزء  جزء  معني  واژه

داراي بينشي آگاهانه، = روشنفكر  روشنفكران
  انگيخته نيمه  انديشه= فكر  نوراني= روشن  منطقي و دور از خرافه و تعصب

بهره اززندگي يا وضع روحي  بي  بدبخت
طالع، = بخت  نامطلوب= بد  مطلوب

  انگيخته  اقبال

  انگيخته نيمه  خورنده= رخوا  نفت  برند كساني كه نفت را به غارت مي  نفت خواران
  انگيخته  هيجان= شور  انباشته= رپ  پرهيجان، هيجان انگيز پرشور

  ياشتقاق يها اژهو -3-2
 انگيختگي جزء جزء جزء معني واژه

 همين روز امروز
يشوند مرده به پ= ام

 معناي اين
 نيمه انگيخته  روز

 آزرده، فرسوده از انجام كار خسته
ستاك = خست

: گذشته خستن
 آزردن، فرسوده شدن

پسوند فعال = ه
كه صفت 

 مفعولي مي سازد
 ناانگيخته 

 دانشگاه

نش، محل دانش، جاي دا
مدرسه عالي كه تمام علوم 

 شود آنجا تدريس مي

ستاك حال = دان
 دانستن

پسوند = ِ ش-
نيمه فعال 
 مصدري

پسوند = گاه
 فعال مكان

 انگيخته

 پيشوند فعال نفي= نا زرنگ ناقال
آسان و = قال

 آسوده
 ناانگيخته 

  ها بررسي داده -3-3
 جمع كل  ناانگيخته  انگيخته نيمه  انگيخته  

  107  1  31  75  هاي مركب ژهانگيختگي وا
 112 4 39 69 هاي اشتقاقي انگيختگي واژه
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  چهار ةمتن شمار -4

  ب كمر يها واژه -4-1
  انگيختگي  توضيح  جزء  جزء  جزء  معني  واژه

  مرزداري

اداره يا 
سازماني كه به 
كارهاي مربوط 
به مرزهاي 

كشور رسيدگي 
  كند مي

ناحيه، = مرز
  خطه، كشور

ستاك = دار
: حال داشتن
نگاه داشتن 
وحفاظت 

  كردن

پسوند فعال = ي
مصدري كه بر 
عمل و حرفه 
وشغل و مكان 
  كار داللت دارد

  انگيخته  

  مهمانخانه
مهمانسرا، جاي 

پذيرايي از 
  مهمان

  انگيخته      محل= خانه   مهمان

  ناز شست
آنچه به عنوان 
پاداش به كسي 

  دهند مي
  عشوه= ناز

= شست 
انگشت بزرگ 
و پهن دست 

  و پا

  نگيختهناا    

 سرگرداني
آواره بودن، 
  متحير بودن

عضو = سر
بدن انسان و 

حيوان 
ازگردن به 

  باال

ستاك = گرد
حال گرديدن، 

  چرخيدن

پسوند فعال = ان
كه معني فاعلي 
و حالت مي 

  دهد

پسوند = ي 
فعال كه اسم 
مصدر مركب 

  مي سازد

  نيمه انگيخته

  ياشتقاق يها واژه -4-2
 انگيختگي جزء جزء معني واژه

 همين شب امشب
يشوند مرده به معناي پ= ام

 اين
 نيمه انگيخته شب

پيشوند فعال = هم   كنند كساني كه با هم سفر مي همسفر
 اشتراك

 انگيخته سفر

 آزرده، فرسوده از انجام كار خسته
ستاك گذشته = خست
آزردن، فرسوده : خستن

 شدن

پسوند فعال كه = ه 
صفت مفعولي 

 سازد مي
 ناانگيخته

 تنگه

اي از  جايي كه تنگ است، شاخه
دريا كه بين دوخشكي است ودو 

 دهد دريا را به هم ارتباط مي
 تنگ

پسوند نيمه = ه 
 فعال اسم مكان

 نيمه انگيخته
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 ها بررسي داده -4-3

 جمع كل  ناانگيخته  انگيخته نيمه  انگيخته  

  99  5  23  71  هاي مركب انگيختگي واژه
 118 5 32 81 هاي اشتقاقي انگيختگي واژه

  نتيجهبحث و 
 .پردازيم مياد شده يچهار متن  بندي نتايج حاصل از بررسي به جمع نخستدر اين فصل، 

  :استواژه به دست آمده است بدين شرح،  2800نتايجي كه از مجموع 

  )4و3و2و1(در كل متون ب كواژگان مرحاصل جمع انگيختگي  -1

 جمع كل  ناانگيخته  انگيخته نيمه  انگيخته  

  386  8  88  290  هاي مركب تگي واژهانگيخ

   بكمر يها واژه يختگيانگ ةنمودارمقايس -1-1
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^^̂ ^̂ !% 

  

  هاي مركب مقايسة انگيختگي واژه: 1نمودار 

  ):4و3و2و1(در كل متون  يواژگان اشتقاقحاصل جمع انگيختگي  -2

  جمع كل  ناانگيخته  انگيخته نيمه  انگيخته  
  411  18  126  267  هاي اشتقاقي ژهانگيختگي وا

  انگيخته

  انگيخته نيمه

  هتناانگيخ
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  هاي اشتقاقي واژه يختگيانگ ةنمودارمقايس -2-1
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  هاي اشتقاقي انگيختگي واژه ةمقايس: 2نمودار 

  نتايج ةمقايس -3

ختـه  يب انگكـ مر ةواژ 290ب، تعـداد  كواژه مر 386، از مجموع استه مشهود كهمانطور 
واژه  8ختـه و  يانگ مـه يواژه ن 88ش از تعـداد  يبـ  ين تعـداد بـه طـور ملموسـ    يـ ه اكوجود دارد 

ختـه  يانگ يواژه اشـتقاق  267ز تعـداد  ين يمورد بررس يواژه اشتقاق 411 از ميان .استخته يناانگ
ة واژ 18ختـه و  يانگ مـه ين ةواژ 126ش از يبـ  يز بـه طـور ملموسـ   يـ ن تعـداد ن يه اكوجود دارد 

  .ن متون استيخته ايناانگ

  تيجهن
واژه محتوايي، بـه نتـايجي بـدين شـرح،      2800هاي مختلف انگيختگي در  جنبه ةبا مقايس
  :دست يافتيم

توان بـه معنـاي كـل واژه     واژه مي ةدهند تعداد واژگاني كه از تركيب معناي اجزاي تشكيل
 ، هم در بين واژگان مركب و هم واژگان اشـتقاقي، بـيش از  اند دست يافت و به عبارتي انگيخته

 ةبـه ترجمـ   يازيـ ه نكـ متـون   يبنـابراين، اگـر در برخـ   . اسـت انگيخته و ناانگيخته  واژگان نيمه
م و ينـ كط به فرهنگ لغـات مراجعـه   يواژگان بس يافتن معناي يق ندارند، تنها برايصددرصد دق

م،  يتا حدود زيادي حـدس بـزن   ميشو كه با آنها مواجه ميرا معناي واژگان مركب و يا اشتقاقي 
، كـار ها در فرهنگ لغات نخواهد بود كه اين  واژه كت كت يافتن معنايه صرف وقت براي نياز ب

. نـد ك يمـ  بسـياري  كمكز يم نيتر مفاه حيو انتقال صح كند دريو به فرا نمودهترجمه را تسريع 
شتر بر آموزش ساختار واژگان بـه متـرجم، هـم سـرعت ترجمـه را      يد بكيأتوان با ت ين ميبنابرا

  انگيخته

  نيمه انگيخته

  ناانگيخته
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از جمله تحقيقاتي كه در ادامه و در . ردك يانيشا كمكم، يح مفاهيهم به انتقال صح باالتر برد و
كـه   استترجمه  زمينةثير اين روش در أتوان انجام داد، بررسي ت جهت تكميل اين پژوهش مي

  .توان قابليت اين روش را پذيرفته و يا رد كرد نتايج واقعي آن، مي ةبا مشاهد
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