
اشاره
اگـر در واژگان زبـان عربـي دقیـق شـویم و آن را از زاویة 
علمي و نحوة چینش و عمل آن بررسـي كنیم، به مواردي 
برمي خوریـم كه از قانونمندي نسـبي برخوردارند. از قبیل 
اینكـه هـر لفـظ بـر مفهـوم خاصـي داللـت دارد. گرچـه 
تـرادف معنا داشـته باشـد، ولي در موقعیت هـاي گوناگون 
و در بافـت زبـان، هر واژه خودش اسـت و مختصات خاص 
خـود را دارد. مثـاًل گرچـه واژه هـاي متفاوتي بـراي مفهوم 
»نیـش زدن« وجـود دارنـد، امـا هركـدام ویژگـي خـاص 
خـودش را دارد كـه دیگري واجد آن ویژگي نیسـت. یا اگر 
در فعل هایـي كـه بـر مفهوم حركت و سـیر داللـت دارند، 
حـرف »ر« در همة آن ها تكرار شـده اسـت، ایـن حرف بار 
ایـن مفهـوم را بیشـتر با خـود دارد. یـا وجود حـركات كه 
باعـث تنـوع واژگان مي شـود و قـدرت واژه سـازي و نحـت 
)واژه آمیـزي( كـه در انواع متفاوتـش، از جمله یا تركیبات، 
اسـم و فعـل مي سـازد، از ویژگي هـاي ایـن زبـان اسـت. 
امـروزه در تعامـل بیـن زبان ها، هیچ زباني خالص نیسـت. 
امـا اگـر زبانـي بتوانـد در وام گیـري، هویت خـود را حفظ 
كنـد، بـر مانـدگاري خویـش مي افزایـد. زبان عربـي زبان 
اشـتقاق اسـت كه هر ریشـه به معنایي كه بـراي آن وضع 
شـده مربـوط مي شـود. اما گاهـي برخـي از مجموعه هاي 
سـه گانة ریشـه با معاني خـاص ارتباط مي یابنـد كه مقید 

بـه ترتیب خاصـي نیسـتند و آن معنا را القـا مي كنند.

كلیدواژه هـا: زبـان، عربي، وسـعت واژگان، واژه سـازي، 
اشتقاق

مقدمه
»زبان شناسـي« دانـش شـناخت و بررسـي علمـي زبان 
اسـت. سـازوكار و نحـوة عمـل و كاربـرد زبـان را بررسـي 
مي كنـد. این بررسـي صرفًا یك بررسـي توصیفي اسـت و 
بـه دو حـوزة »نحو« كه از قواعـد و چگونگي تركیب واژه ها 
در سـاختن جمـالت و عبـارات بحـث مي كنـد و »صرف« 
كه بررسـي تحوالت سـاختي واژگان اسـت، وارد نمي شود. 
نبایـد فراموش كـرد كه زبان امري فطري و طبیعي اسـت 
و اهـل زبـان در به كارگیري طبیعي زبان در گفتار اشـتباه 
نمي كننـد. چون زبان جزو فطرت آن هاسـت و با آن رشـد 

كرده انـد و از عاداتـي اسـت كه بـا آن پـرورش یافته اند.
امـا فطـري بـودن زبـان بـه ایـن معنـا نیسـت كـه زبان 
دچـار تغییـر نمي شـود. بلكه بـا تمریـن و تكـرار فصیح و 
بـا عـدم تمریـن و تكـرار از فصاحت آن كاسـته مي شـود. 
منظـور از فصاحـت آن نیسـت كه گویش قبیله یا كشـور 
خاصـي بر گویش كشـور یا قبیلـة دیگر برتـري دارد. بلكه 
معیـار فصاحـت كثرت اسـتعمال اسـت. واژگان حكم پول 
را دارنـد كـه تـا در گردش هسـتند، اعتبار دارنـد. بنابراین 
زبـان عرب هم از این قاعده مثتثنا نیسـت. در این نوشـته 
نیـز در بررسـي زباني عربـي، به ویژگي هـاي منحصربه فرد 
و خـاص ایـن زبـان كـه عمومیتـي بیشـتر دارد، پرداخته 
شـده اسـت؛ از قبیل تنوع و وسـعت واژگان، ارتباط لفظ و 

معني، اشـتقاق و نحـت )واژه آمیزي(.
یكي از ویژگي هاي زبان عربي، اشـتقاقي بودن آن اسـت. 
انعطاف پذیـر بـودن این زبان و وسـعت و تنـوع واژگاني آن 
در حیطه هـاي متـرادف، اشـتراك، تضاد و داللـت لفظ بر 

اسام ادبي فیروزجاني
 دبیر آموزش وپرورش ناحیه یك ساري

عربيآموزش 
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معانـي دقیـق، ایـن زبـان را در زمرة زبان هـاي نادري 
منحصربه فـردي  ویژگي هـاي  كـه  اسـت  داده  قـرار 

دارند.

داللت لفظ بر مدلول خاص
از ویژگي هـاي خـاص زبـان عربي كاربـرد هر كلمه 
بـراي مفهـوم و معنـاي خاصـي اسـت كـه نمي توان 
مفهـوم آن كلمـة خـاص را در مترادف هـاي آن واژه 
پیـدا كـرد. مثـاًل مفهـوم »نیـش زدن« در چنـد واژه 
زدن  نیـش  بـراي  دارد:  را  كاربـرد خـاص خـودش 
جانورانـي مانند زنبـور و عقرب كه از قسـمت مؤخره 
بـدن خویـش و دم اسـتفاده مي كنند، واژة »یلسـع«، 
بـراي جانوراني كـه از دهان براي نیش زدن اسـتفاده 
مي كننـد، ماننـد مـار و مارمولـك، از واژة »یلـدغ« و 
بـراي جانورانـي كـه بـا دندانشـان شـكار مي كننـد، 
ماننـد حیوانـات درنـده، از واژة »ینهـش« اسـتفاده 

مي شـود )الثعالبـي، 1420: ق 49(.

اختاف واژگان با اختاف احوال آن ها 
در جمله

در زبـان عربـي، غالبـًا واژه اي بـا واژه اي دیگر ترادف 
معنایـي دارد، امـا بـا تغییـر حالـت و جایـگاه كلمـه 
دیگـر نمي تـوان متـرادف آن را بـدل از واژة مورد نظر 
بـه كار بـرد. مثـاًل واژة »كأس« بـه معنـاي ظرفي كه 
در آن شـراب باشـد، و ااّل بـه آن »زجاجـئ« گوینـد. 
یـا »مائـده« سـفره اي اسـت كـه روي آن غذا باشـد، 
در غیـر ایـن صـورت بـه آن »ِخـوان« گویند. یـا واژة 
»العهـن« بـه معنـاي پشـمي اسـت كـه رنگ آمیزي 
شـده باشـد، در غیـر ایـن صـورت بـه آن »صـوف« 
گوینـد. و واژة »َوقـود« بـه معنـاي هیزمي اسـت كه 
آتش در آن شـعله بكشـد، و ااّل به آن »َحَطب« گویند 

و ... )همـان، ص 59(.

هم آیي صفت با موصوف خاص خود
هم آیـي و هم نشـیني صفاتـي كه مترادف هسـتند، 
امـا با موصـوف خاص مي آینـد. مثاًل مفهـوم »تنگ« 
كـه بیـن چنـد واژه اشـتراك معنایـي دارد، همـراه 
بـا هـر موصـوف از واژة خاصـي اسـتفاده مي شـود. 
همچنیـن داریـم: مـكان ضیـق، صدر حرج، معیشـئ 
ضنـك، طریـق لـزب، جـوف زقب یـا معناي »تـازه« 
ثـوب جدید، لحم طري، شـراب حدیث، شـباب غض 

)همـان، ص 96(.

سیر تحول یك مفهوم با واژه اي 
مخصوص در گذر زمان

در زبـان عربـي گسـتردگي واژگان تـا حدي اسـت 

كـه مي تـوان بـراي هـر مرحلـه از سـیر تحـول یك 
مفهـوم در گذر زمـان، واژه اي خـاص آورد. مثاًل براي 
نام گـذاري مراحـل رشـد انسـان، از تولـد تـا پیـري، 
واژگان خاصـي وجـود دارنـد: جنین )در رحـم مادر(، 
ولیـد )بـه دنیا آمـده(، فطیم )از شـیر گرفته شـده(، 
دارج )كودكـي كه رشـد كرده و با دسـت و پا حركت 
مي كند(، ناشـيء و مترعرع )به 10 سـالگي رسـیده(، 
مراهـق )بالـغ(، شـاب )جـوان(، َرُجـل )مـرد(، كهـل 
)میان سـال(، شیخ )پیرمرد( )شـوقي، 1948 م: 50(.

دخالت حروف در تعیین مفهوم واژگان
در برخـي واژگان بعضـي از حـروف خاصیتي دارند 

كـه بیانگر رابطـة لفظ و معناسـت؛ مثاًل:
 حرف )ر( در این كلمات بیانگر حركت اسـت: »راح، 

رجـع، رجف، رحل، رفس، رفض، ركب، رسـل«.
 حـرف »غ« بر غموش و پنهاني داللـت دارد: »غاب 
القمـر، غارالنجـم، غبـر، غـدر، غـرب، غـروب، غـرق، 

غشـي، غمر، غمـض، غیبئ«.
 حـرف »ن« دال بـر ظهور اسـت: »نبت، نبح الكلب، 
نبـش، نبض العـرق، نبـغ، نبـع، نمـا، نجـم، نشـر« 

)المصـري، 1984 م: 192(.

توانمندي در واژه سازي از كلمات 
بیگانه

زبـان عربـي از كلمات قرضـي و غیرعربـي با حفظ 
سـاختار زبـان و هویـت آن واژگان جدیـد مي سـازد 
و ایـن توانایـي را مرهـون سـاختار اشـتقاقي خویش 
اسـت. مثاًل بـه خوبي توانسـته اسـت از واژة »تلفن« 
فعـل بسـازد و آن را صـرف كند: تلفن، یتلفـن، و واژة 
»تلویزیـون« را بـه تلفز، یتلفز، متلفـز درآورد )زیدان، 

1998 م: 7(.

اختاف حركات در اختاف معناي 
واژگان

زبـان عربـي بـه دلیـل وجـود حـركات در كلمـات 
از پربارتریـن زبان هـا بـه شـما مي آیـد كـه بـا اندك 
تغییـري در سـاختار حركـت، تغییـر در معنـا را بـه 

دنبـال دارد:
الَیْبس: چیزي كه اساسًا خشك باشد.

الَیَبـس: چیـزي كـه مرطوب بوده و خشـك شـده 
است.

الِحْلف: اتحاد
الَحْلف: سوگند

الِطْفلئ: دختربچه
فَلئ: ِگل كوزه گري الطَّ
الَخْلق: شكل ظاهري

در زبان عربي، 
غالبًا واژه اي با 

واژه اي دیگر 
ترادف معنایي 

دارد، اما با تغییر 
حالت و جایگاه 

كلمه دیگر 
نمي توان مترادف 
آن را بدل از واژة 
مورد نظر به كار برد
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الُخْلق: اخالق
وء: بدي السُّ

وء: سرزنش السَّ
الَقرح: جراحت سطحي
الُجَرح: جراحت عمیق

َنْحت و انواع آن
یـا  »نحـت«  عربـي  زبـان  مهـم  ویژگي هـاي  از 
»واژه آمیـزي« اسـت؛ یعنـي از اسـم، جملـه، و تركیبات 

دارد: انواعـي  نحـت  سـاختن.  فعـل 
1. نحت َنَسـبي: نسـبت دادن چیزي یا شـخصي یا 

فعلـي به دو اسـم؛ مثل:
عبشـمي: )عبدالشـمس(، عبدري )عبدالدار(، مرقسي 

)إمروالقیس(.
2. نحـت فعلي: جمله اي بـه فعل منحوت مي شـود 

كـه بر مضمـون آن داللـت دارد؛ مانند:
َبسَمَل: قال بسم اهلل الرحمن الرحیم

َحْسَبَل: قال حسبي اهلل
َحْوَقَل: قال ال حول و ال قوئ اال باهلل

َحْمَدل: قال الحمداهلل
َدْمَعَز: قال أدام اهلل عزك

بَأَبأ: قال بأبي انت و امي و ...
3. نحـت اسـمي: از دو كلمـة جدا، اسـمي سـاخته 

مي شـود:
»َجْلُمود« از )َجُلَد و َجُمَد(

»َحْبُقَر« از )حب، و ُقر(
4. نحـت وصفي: بـراي بیـان مبالغه، از اسـم، صفت 

مي سـازد:
صیف صائف )تابستان بسیار گرم(

یوم ایوم )روز طوالني و سخت(
حاجئ حائجئ )نیازي مصرانه(

لیل الیل )شب بسیار تیره و تار(
مكان مكین )جایي استوار(

صدیق صدوق )دولت مخلص(
ویل وائل )شري زیاد(

هول هائل )ترس شدید( )المصري، 1984 م: 193(.

ارتباط آواي واژگان با معاني
برخـي از مجموعه هـاي سـه گانة آواها بـا برخي معاني 
ارتباطـي مطلقـي دارنـد كـه بـه ترتیـب خاصـي مقید 

نیسـتند؛ از جمله:
1. ریشـة »ج ب ر«: دال بـر قدرت و جماعت اسـت؛ 
هرچنـد كه ترتیب ایـن حروف در كلمه مختلف باشـد؛ 
مثـل: جبرت الفقیر: فقیر را تقویت كـردم. جبروت یعني 

قـدرت و جبـر یعني بـه زور و قهر چیـزي را گرفت.
٭ ج ر ب: رجـل مجرب: به كسـي گفته مي شـود كه 

در امور ممارسـت داشـته و اراده اش قوي باشد.
٭ ج ر ب: جـراب: چـون آنچـه در آن هسـت را حفظ 
مي كنـد و هـر چیـزي كه حفـظ شـود، قوي مي شـود.

٭ ب ج ر: األبجر: قدرتمند
٭ ب ر ج: البـرج: بـه خاطـر اسـتواري و قـدرت به آن 

گفته اند. بـرج 
٭ ر ج ب: رجـب: بـزرگ و قـوي. مـاه رجـب گفته انـد 
آن  در  و  بـزرگ مي داشـت  را  آن  عـرب شـأن  چـون 

نمي جنگیـد.

2. ریشـة »ق س و«: دال بر قدرت و جماعت اسـت؛ 
علي رغـم اینكـه در ترتیب این حروف اختالف باشـد:

٭  ق س و: قساوت قلب داشتن
٭  ق و س: القوس: محکمی دو طرف کمان

٭  س و ق: استوسـق االمر: اجتماع االمـر، السـوق: 
محـل اجتماع )بـازار(.

3. ریشـة »س ل م«: دال بر مالیمت و نرمي و مدارا 
است: كردن 

٭ س ل م: سـالمت بودن و سـلیم كسـي اسـت كه در 
او عیبي نیسـت.

٭ م ل س: املس و ملساء )نرمي(
٭ ل م س: لمـس زمانـي اتفـاق مي افتـد كـه دسـت بر 

چیزي برسـد و مانعي نباشـد.
٭ س م ل: السـمل: لباسـي كهنـه كـه بـر آن كركـي 
نیسـت و آن گاه كه دسـت بر آن كشـیده شـود، زبري و 

خشـونت احسـاس نمي شـود )وافـي، بي تـا: 148(.

نتیجه
زبـان عربـي كـه یكـي از شـاخه هاي زبان هاي سـامي 
اسـت، از ویژگـي خاصـي برخـودار اسـت كـه مهم ترین 
عامـل آن، »اشـتقاقي بـودن« آن اسـت. وسـعت و تنوع 
واژگانـي و حساسـیت هاي فوق العـاده در این زبان گرچه 
در همـة مـوارد صادق نیسـت، امـا از عمومیت و شـیوع 
نسـبي برخودار اسـت. شـاید همیـن ویژگي هاسـت كه 
عده اي را بر آن داشـته اسـت كه اعتراف كنند، وام گیري 
دیگـر زبان هـاي بشـري از عربـي، بیـش از وام گیـري 
زبـان عربـي از آن زبان هاسـت: »زبـان عربي حدود سـه 
هـزار واژه از زبان هـاي دیگـر وام گرفتـه، ولـي وام گیري 
زبان هـاي دیگـر از عربـي بیـش از ایـن تعـداد اسـت« 

)المصـري، 1984 م: 11(.
وسـعت واژگان و توانایـي واژه سـازي در زبـان عربـي و 
تنـوع آن موجب بالندگي و مانـدگاري این زبان در طول 
اعصـار و زمان هـا بـوده اسـت. حتـي در قـرون اخیـر در 
مواجهـه بـا زبان هـاي بیگانـه، شـاكلة اصلـي خویش را 

حفـظ كرده اسـت.
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 وسعت و تنوع 
واژگاني و 
حساسیت هاي 
فوق العاده در 
این زبان گرچه 
در همة موارد 
صادق نیست، 
اما از عمومیت 
و شیوع نسبي 
برخودار است. 
شاید همین 
ویژگي هاست كه 
عده اي را بر آن 
داشته است كه 
اعتراف كنند، 
وام گیري دیگر 
زبان هاي بشري 
از عربي
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