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   ایران1380 دههبررسی فرایندهاي ساختِ واژه در مطبوعات سیاسی 
  
  

   samiravanaki@yahoo.com *سمیرا ونکی
  همگانی کارشناس ارشد زبانشناسی 

  
  چکیده

عناصر موثر در روابـط سیاسـی و فرهنگـی جوامـع هـستند و در      ها از جمله مطبوعات، از       رسانه
سـازي   واژهبررسی فراینـدهاي    حاضرهدف از پژوهش. انتقال و آموزش زبان نقش بسزایی دارند     

 وروش ایـن پـژوهش، تحلیلـی        . باشـد   مـی  )2007( برمبناي دیدگاه بوي     در مطبوعات سیاسی  
 در این پژوهش از میان ژانرهاي مختلـف در  .استاي     روش کتابخانه  بهش گردآوري اطالعات    رو

ي  سـه روزنامـه   ،80موجود در دهـه  هاي  از بین روزنامه مطبوعات، ژانر سیاسی انتخاب و سپس    
ی قـرار  اسـتخراج و مـورد بررسـ    واژه 650و از بین آنها یهان، ابرار و همشهري انتخاب      پرتیراژ ک 

سـازي و   ژهفرایندهاي ساختِ واژه بـه دو گـروه فراینـدهاي وا   ) 2007(اساس آراي بوي بر .گرفت
.  سازي شامل ترکیـب و اشـتقاق اسـت          ترین فرایندهاي واژه    شوند که مهم     می  آفرینی تقسیم   واژه

بـا  . گیرنـد  آفرینـی قـرار مـی    ي فراینـدهاي واژه  سازي و آمیزش نیز در طبقه سازي، کوتاه   سرواژه
. شـود  گیري نیز پرداخته مـی  ي وام ها در مطبوعات سیاسی، به پدیده  واژه  اد زیاد وام  توجه به تعد  

هاي موجود مشاهده شد کـه عـالوه بـر فراینـدهاي فـوق، فراینـد              در این پژوهش براساس داده    
ترکیب نیز در امر ساخت واژه نقـش   چنین فرایند بسیار زایاي اشتقاق سازي پسانحوي  و هم   واژه

. شـوند  سـازي افـزوده مـی    ن، این دو فرایند نیز  به گروه اول، یعنی فراینـدهاي واژه       دارند بنابرای 
ترکیـب،   دهـد کـه فراینـدهاي ترکیـب، اشـتقاق، اشـتقاق       نتایج حاصل از این پژوهش نشان می 

سـازي در سـاخت    سازي، آمیـزش و سـرواژه   سازي پسانحوي و به میزان بسیار کمتري کوتاه    واژه
هـا کـاربرد بـسیاري در      واژه  چنـین وام    عات سیاسی دخیل هستند، هـم     هاي جدید در مطبو     واژه

ها و شواهد آماري بیانگر آن است که میـان توزیـع درصـد فراوانـی        بررسی. جراید سیاسی دارند  
آفرینـی بـا کمتـرین درصـد      سازي با بیشترین درصد فراوانـی و فراینـدهاي واژه           فرایندهاي واژه 

  .اردفراوانی تفاوت قابل توجهی وجود د
6/10/1399: تاریخ پذیرش مقاله                                 26/9/1399: تاریخ دریافت مقاله   

  

  واژگان کلیدي
  سازي  واژه*
  آفرینی واژه *
  ترکیب اشتقاق  *
  سازي پسانحوي  واژه*
  مطبوعات سیاسی*
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  مقدمه. 1
هاي خود  اندیشه ي آن تجربیات، افکار و واسطه  اجتماعی است که افراد بهتبادلزبان نوعی ابزار 

قلمداد هم تمام جوامع انسانی نیازهاي مجمله در واقع زبان از . کنند را با یکدیگر مبادله می
از . توانند با یکدیگر رابطه و تعامل برقرار نمایند  اعضاي جامعه می، که از طریق آنشود می
نوعان خویش است، با  ترین نیازهاي انسان برقراري ارتباط با هم که یکی از اساسی جایی آن

. گردد زهاي انسان حس میآوري، تحول در ارتباطات و به تبع آن دگرگونی در نیا پیشرفت فن
ها که عمدتاً به  این رسانه. کنند اي را در این امر ایفا می هاي گروهی نقش عمده رو، رسانه از این

ي  شوند به عنوان عامل نیرومند و وسیله سه گروه نوشتاري، گفتاري و تصویري تقسیم می
 .سزایی دارند نقش بهبخشی و خبررسانی به افراد جامعه  ارتباطی، در سرگرم کردن، آگاهی

      ، کتاب،ها به وسایل انتقال پیام از فرستنده به مخاطب یا مخاطبان مثل روزنامه رسانه
 ،دادگران(شوند هاي نوین ارتباطات و اطالعات گفته می آوري  فن، ماهواره،تلوزیون-رادیو

ت توصیف براي برقراري ارتباطا» اي کارگزاري واسطه»  را ها رسانه 1کرایگ). 6:1378
مانند (شود گاهی از اصطالح رسانه براي اشاره به ابزار ارتباطات استفاده می). 3:2004(کند می

هایی فنی است که این ابزارها به کمک  ؛ برخی مواقع نیز مقصود از آن شکل)هاي چاپی رسانه
 رسانه در . موسیقی، فیلم، عکس، کتاب، روزنامه،زیونی تلو،یابند؛ مانند رادیو  آنها فعلیت می

 و معناي آن وسایل ارتباطات  رود کار می به) Media(صورت جمع  کاربردي آن عموما بهمعناي
هاي مختلف چاپی و الکترونیک  ها و مجالت و رسانه  روزنامه،جمعی نظیر رادیو و تلویزیون

 .)3-1391:2 ،ابوالحسنی و بابایی(دهند است که شمار زیادي از مخاطبان را تحت تاثیر قرار می
 میان در الگو عنوان به مستقیم غیر یا مستقیم گیرد می قرار استفاده مورد رسانه در که زبانی

 رفته در کار به هاي لحن حتی و واژگان گسترده و فوري  رواج.شود می رایج مخاطبان
 در واقعیت این. است الگوسازي روشن این نشانه مردم میان در تلویزیون و رادیو هاي برنامه
 آن و زمینه موثرترند این در مطبوعات جهت یک از حتی است، صادق نیز ها رسانه سایر میان
 و رسمی زبان ترویج طریق از ملی تقویت همبستگی و حفظ. آنهاست ماندگاري و ثبت جنبه

 ).15:1391منصوري شاد، (هاست رسانه کارکردهاي یکی از مشترك،
ترین زمان ممکن بیشترین تأثیر را بر  در کوتاهتوانند  ها در مطبوعات می که واژه جایی از آن

خوانندگان القا نمایند و از نظر معنا، پیام خاصی را به مخاطب منتقل کنند، بدین ترتیب با 
                                                             
1 Craig 
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توان به  سازي در مطبوعات می شناسی یعنی واژه هاي زبان ترین موضوع بررسی یکی از مهم
براي این منظور، . بردقشار مختلف جامعه پینقش واژه در انتقال مفاهیم و برقراري ارتباط با ا

 1380 در مطبوعات سیاسی دهه در پژوهش حاضر به بررسی انواع فرایندهاي ساختِ واژه
و فرایندها و قواعد حاکم بر ساخت واحدهاي پرداخته ) 2007(1 در چارچوب دیدگاه بويایران

  .دهد واژگانی تازه را در این رسانه نشان می
هاي جدید نظارت دارد  وان بخشی از دستگاه صرف که بر امر ساخت واژهسازي به عن واژه

ها و  مند به این حوزه قرار داشته و پژوهش شناسان عالقه همواره مورد توجه بسیاري از زبان
 و 3صرف را به دو بخش  تصریف) 1983(2بائر. در این زمینه صورت گرفته استنیز مطالعاتی 

. کند سازي قلمداد می هاي واژه را زیر شاخه  6 و ترکیب5 اشتقاق تقسیم کرده است و4سازي واژه
) 1991 (8متیوز. کند تعریف می 7هاي جدید از طریق وندافزایی او اشتقاق را تشکیل واژه

اي ساده  اي پیچیده و واژه کند که با روابط بین واژه اي از صرف تلقی می سازي را شاخه واژه
مربوط  tryي  ي ساده اي پیچیده است که به واژه  واژهtryingبه عنوان مثال . سروکار دارد

سازي را  ضمن معرفی انواع وند در زبان انگلیسی، فرایندهاي واژه) 2002 (9پالگ .شود می
، 12نوایی، صرف 11داند که عبارتند از تبدیل می10وندافزایی شامل وندافزایی و فرایندهاي بدون 

داند که در تعیین ساختار   را فرایندي میینوایپالگ صرف . 14سازي  و سرواژه13اختصار
 و 15سازي وي کوتاه.  با تعامل اطالعات زبرزنجیري و صرفی سروکار دارد،هاي پیچیده واژه

                                                             
1G.Booij 
2L. Bauer 
3Inflection 
4Word-formation 
5Derivation 
6Compounding 
7Affixation 
8P.H. Matthews 
9I. Plag 
10Non-affixational processes 
11Conversion 
12Prosodic  morphology 
13Abbreviation 
14Acronym 
15Clipping 
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در  گیرد که عناصر زبرزنجیري سازي در زبان انگلیسی در نظر می  را دو نوع فرایند واژه1آمیزش
هاي آوایی در  است که در آن فقدان دادهسازي فرایندي  کوتاه. کنند ها نقش مهمی ایفا می آن

 :ي پایه است ي مشتق و واژ ي مشتق، بیانگر رابطه میان واژه واژه
  

  شده ي کوتاه ه واژ
  

  صورت کامل
 

Liz  Elizabeth 
Mandy  Amanda 

 
، 4سازي به اشـتقاق، ونـدافزایی چندگانـه          در بحث فرایندهاي واژه    )2006 (3 و استونهام  2کاتامبا
هـاي پیچیـده    هاي ساخت واژه  وندافزایی چندگانه را روشها آن .کنند  و تبدیل اشاره می    ترکیب

درواقع در این فرایند چنـد ونـد در مراحـل مختلـف بـه               . دانند  بر اساس تکواژهاي اشتقاقی می    
 در چنـد مرحلـه      contradictorinessي    شود؛ به عنوان نمونه، وندافزایی در واژه        ریشه افزوده می  

در . ي بعـدي اسـت     داد مرحلـه    داد یک مرحله از وندافزایی درون       که برون   گیرد طوري   صورت می 
شـود و فعـل    متـصل مـی  – dict –  ریـشه   بـه -contraي اول پیـشوند   مثـال فـوق،  در مرحلـه   

contradictي دوم، پسوند  در مرحله. سازد  را می –oryفعل به contradict متصل شده، صفت  
contradictory  ي سـوم، پـسوند      و در مرحله   را ساخته–ness   صـفت  بـهcontradictory  اضـافه 

کاتامبا و اسـتونهام ترکیـب را از دیگـر فراینـدهاي             .سازد   را می  contradictorinessشده و اسم    
. شود ي مرکب حداقل از دو واژه یا دو تکواژ ساخته می     کنند که در آن واژه      سازي معرفی می    واژه

 و گاهی یک پایـه همـراه بـا       teapotي    شوند مانند واژه    ا هم ترکیب می   ها به تنهایی ب     گاهی واژه 
تواننـد از   هاي مرکب می  واژه.[er– [dress]] [hair]ي کند مثل واژه وند در این فرایند شرکت می

سازي  تبدیل را نیز روش واژه     .طریق ترکیب یا وندافزایی یا ترکیبی از هر دو فرایند شکل گیرند           
 هم به عنوان اسم و هم بـه عنـوان فعـل    headبه عنوان مثال، . دانند واژه میبدون تغییر صورت    

                                                             
1Blending 
2F. Katamba 
3J. Stonham 
4Multiple affixation 
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نامند کـه در قیـاس بـا ونـدافزایی صـفر در صـرف         نیز می1تبدیل را اشتقاق صفر . رود  کار می   به
  . شود ي وندافزایی تلقی می تصریفی، زیرمجموعه

وي معتقـد اسـت سـه    . ردازدپـ  سازي و انواع آن در زبـان فارسـی مـی      شقاقی به فرایندهاي واژه   
فرایند اشـتقاق  . شوند سازي محسوب می    فرایند ترکیب، اشتقاق و تکرار از فرایندهاي زایاي واژه        

را فراینـد   شـده، آن  نامـد و برحـسب پـسوند یـا پیـشوند بـودن ونـد افـزوده           را وندافزایی نیز می   
 ترکیـب از کنـار هـم قـرار     به اعتقـاد شـقاقی فراینـد   . نامد  پسوندافزایی یا پیشوندافزایی نیز می    

ي  و تکواژ دسـتوري یـا دو واژه      ) آزاد یا وابسته  (ي بسیط یا تکواژ واژگانی        گرفتن دو یا چند واژه    
هـاي مرکـب را بـه انـواع مختلفـی       سـپس واژه  . )91: 1386(سازد  ي جدیدي می    غیربسیط، واژه 

وي فرایندي که در آن . دهد ي مرکب ارائه می       بندي کرده و معیارهایی براي تشخیص واژه        طبقه
ــاخت واژه  ــراي س ــی      ب ــتفاده م ــب اس ــتقاق و ترکی ــد اش ــر دو فراین ــد از ه ــود را  ي جدی ش

ترکیـب را بـا      شقاقی هر یک از فرایندهاي ترکیب، اشتقاق و اشتقاق        . نامد   می »2ترکیب اشتقاق«
 و 3گـانی باره ساخته شود به انواع پای  یک  ي جدید طی مراحلی و یا به        که ساخت واژه    توجه به این  

اي  چنانچـه واژه : کنـد  بندي می   وي فرایند تکرار را به دو گروه تقسیم       . کند   می   تقسیم 4ناپایگانی
نامـد کـه خـود بـه انـواع        مـی »تکرار کامل یا مرکب مکرر«را  با تکرار کامل پایه ساخته شود آن     

 »ار نـاقص تکـر «و چنانچه فقط قـسمتی از پایـه تکـرار شـود             . شود  افزوده و ناافزوده تقسیم می    
سـازي نقـش       بر فرایندهاي فوق کـه در امـر واژه          عالوهایشان  . )100-93: همان(شود  نامیده می 

ســازي،  سـازي، تــرخیم، پــسین  سـازي بــدیع، تبــدیل، کوتــاه  فعـالی دارنــد بــه فراینــدهاي واژه 
کند که از زایـایی کمتـري برخوردارنـد           سازي، آمیزش و گسترش استعاري نیز اشاره می         سرواژه

کلباسی واژه در زبـان فارسـی را از نظـر سـاخت اشـتقاقی بـه سـه دسـته             .)110-103: نهما(
هـاي   هاي بسیط معـادل واژك  از نظر وي واژه   . بندي کرده است     تقسیم 7و مشتق 6، مرکب 5بسیط

تواننـد در  آزادند، بنابراین خود فاقد ساخت صرفی هستند و تنها به عنـوان عناصـر بـسیط مـی            

                                                             
1Zero derivation 
2 Derivation-compounding 
3Hierarchical 
4Non- hierarchical 
5Simple 
6Compound 
7Complex 
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هـاي مرکـب از دو یـا چنـد واژك آزاد        واژه. نیک، کار اقع شوند؛ مانند    هاي صرفی، پایه و     ساخت
هاي مشتق از ترکیب یک یا چند واژك آزاد با یک یـا   واژه. کار  نیکدل، کم اند؛ مانند     ساخته شده 

نیـک،  هـاي فـوق     در مثال. کاري، کارگري نیکدلی، کماند؛ مانند   چند وند اشتقاقی ساخته شده    
افزاید فرایند ترکیب در زبـان فارسـی    وي می. اند   وند اشتقاقی گر- ي،   -  واژك آزاد و      دل، کم 

شـود   ي غیربسیطی که از این فرایند حاصـل مـی        است، بدین معنی که واژه     »پایگانی«فرایندي  
ــی ــاخت واژه خــود م ــد در س ــد     توان ــود؛ مانن ــع ش ــه واق ــر پای ــسیط دیگ ــمي غیرب ــار ک  در ک

هاي صـرفی را تـشخیص         مشکالت موجود در بررسی    کلباسی یکی از   .)36-35: 1388(کاري  کم
هـا   اي از واژه  را مجموعـه »گروه نحـوي «وي . کند هاي نحوي قلمداد می     هاي مرکب از گروه     واژه
ها  گیرند، در حالی که هرکدام از آن واژه داند که باهم در جمله نقش یک واژه را به عهده می             می

وي براي تشخیص . ن، به آهستگی، آب آشامیدن  روز روش کنند؛ مانند     استقالل خود را حفظ می    
ي بـسیط   ي مرکب مانند واژه واژه) 1: دهد هاي نحوي سه مالك ارائه می   هاي مرکب از گروه     واژه

هـاي   وابـسته ) 3ي مرکـب ممکـن نیـست و      واژهيدرنگ میـان اجـزا  ) 2 ،داراي یک تکیه است  
هاي  واژه از نظر کلباسی   ).37-36: همان(آیند  ي مرکب نمی    واژهي  دستوري یا قاموسی بین اجزا    

ي غیربسیطی اسـت کـه بـا یکـی از         که واژه » مشتق فعلی «: اند  مشتق در زبان فارسی دو دسته     
  ي  بـه واژه  » مـشتق غیرفعلـی   «، و   دررفتـه، بـازجو   پیشوندهاي فعلی ساخته شده باشـد؛ ماننـد         

ه باشـد؛ ماننـد     شود که با یکی از وندهاي اشتقاقی غیرفعلـی سـاخته شـد              غیربسیطی گفته می  
سازي دارند، عنـوان   چنین با ذکر این مطلب که وندهاي اشتقاقی نقش واژه       هم .کاري، گلدان   کم
شوند که در   بندي می کند که وندهاي اشتقاقی به سه دسته پیشوند، میانوند و پسوند تقسیم            می

) ه تـصریفی چـه اشـتقاقی و چـ   (زبان فارسی پیشوند و پسوند اشتقاقی وجود دارد ولی میانونـد    
  . )82-81: همان(دوجود ندار

  پیشینه پژوهش. 2
هاي   از حوزه،سازي و بررسی فرایندهاي آن به واژه طور که پیشتر عنوان شد مطالعه راجع همان

سازي در رسانه نیز تحقیقاتی صورت  که درخصوص واژهمورد توجه بسیاري از پژوهشگران بوده 
ي کاربرد زبان در  هایی که به بحث درباره  مقالهبا بررسی دقیق) 1374(اوجی  .گرفته است

هاي قرضی اروپایی رایج در  ي واژه اند، به پژوهش درباره جمعی پرداخته جامعه و وسایل ارتباط
. ها را مشخص کرده است هاي خبري مطبوعات، رادیو و تلویزیون پرداخته و بسامد آن بخش

ها بر گفتار و نوشتار  گروهی، تاثیر این رسانههاي  وي در این پژوهش با اشاره به گسترش رسانه
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هاي  ي قرضی که از بین روزنامه اوجی بیش از نهصد واژه. سازد مردم را خاطرنشان می
طور پنج هزار دقیقه از اخبار رادیو و  کثیراالنتشار کیهان، اطالعات و همشهري و همین

دهد  نتیجه این تحقیق نشان می. دوتحلیل قرار دا  تلویزیون استخراج کرده بود را مورد تجزیه
هاي گروهی مورد استفاده قرار  هاي اروپایی که در خبر رسانه که بیش از هفتاد درصد از واژه

سازي را در  الگوهاي واژه) 1381(پرست  عراقی یزدان. هاي فرانسوي هستند گیرند، واژه می
بررسی کرده و نیز میزان عناوین خبري و مطالب مربوط در جراید، در چارچوب صرف اشتقاقی 

 12منابع مورد پژوهش از . ها را ازنظر ساخت اشتقاقی مشخص کرده است پراکندگی واژه
 شماره از 78اند و عناوین خبري و مطالب مربوطه در  روزنامه پرتیراژ کشور انتخاب شده

 2000وي حدود . مورد بررسی قرار گرفتند) 1380هاي تیر، مرداد و شهریور  ماه(هرکدام 
ها را به سه دسته بسیط، مرکب و  شده از عناوین خبرها و مطالب مربوط به آن ي گردآوري  واژه

هاي مرکب را به دو دسته فعلی و غیرفعلی  سپس واژه. بندي و شمارش کرده است مشتق دسته
او در . بندي کرده است هاي مرکب فعلی را تقسیم گاه انواع واژه بندي و شمارش کرده و آن طبقه

هاي مشتق را به سه دسته داراي پیشوند فعلی، داراي پسوند فعلی و داراي  نهایت، انواع واژه
بر اساس ) 15: 1390(ابوالحسنی و پوشنه  .بندي و شمارش کرده است پسوند عربی طبقه

سازي در برخی متون سیاسی  به بررسی تطبیقی فرایندهاي واژه) 1983( بائر ي نظریه
هاي موجود، دو  از بین روزنامه. اند  پرداخته1370 و 1340 ي  دو دهههاي فارسی در روزنامه
هاي همشهري،   و روزنامه1340 ي  کثیراالنتشار اطالعات و کیهان را براي دههي روزنامه

اند؛ بدین ترتیب در هر سال،   انتخاب کرده1370 ي اطالعات، کیهان و ابرار را براي دهه
هاي آنها را   برگزیده و داده-ور میانگین چهل واژه داشتندط  که به- برحسب تصادف، سه متن را

هاي موجود در  سازي دخیل در هر یک از داده بررسی کرده؛ سپس به تحلیل فرایندهاي واژه
ها شامل ترکیب، اشتقاق،  ي فرایندهاي موجود در واژه گاه همه ها پرداخته و آن متن

هاي  زي، ابداع، تبدیل، اشتقاق پسرو، صورتسا گیري، ترجمه قرضی، سرواژه ترکیباشتقاق، قرض
در نهایت توزیع و فراوانی هر یک از فرایندهاي . اند آمیخته و ترخیم را شمارش و ثبت کرده

  .اند  ارائه کرده1370 و 1340 ي ها را در هر دو دهه سازي در متون سیاسی روزنامه واژه
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 2 روزنامه جاکارتا پستیاسیقاالت س در ميواژه سازبه بررسی انواع ) 2018(1ریندو هندایانی
 است که از روش اسناد و مدارك استفاده یفی کیفی مطالعه توصکی مطالعه نیا.  استپرداخته

 یاسی سيها مقاله در ي است کهساز واژهفرایندهاي  مطالعه کشف نیهدف از ا. شده است
مقاالت مورد . اند تهد استفاده قرار گرفبیشتر مور روزنامه جاکارتا پست یاسی کلمات سيحاو

. ند انتخاب شدبه آنها بحث شده بود، روز که بیشتر راجع یاسی براساس موضوعات سبررسی
 روزنامه جاکارتا پست یاسی در مقاالت سیاسی سواژه 95 دهد که یمطالعه نشان ماین  جهینت
 مورد سازي ه واژيندهای، توسط فراشان طبقه واژگانی لی به دلواژه 75 که از بین آنها  شدافتی

 معیارهاي اینکه در چارچوب دلیل  بهگری دواژه 20 قرار گرفتند و يبند  و طبقهلی و تحلهیتجز
انواع فرایندهاي .  نشدندگنجاندهسازي  واژه يها ندی فرآشمار در ،پژوهش حاضر قرار نداشتند

به فرایند واژه مربوط  14 و واژه مرکب 11 ، مشتق واژه 48: سازي در این تحقیق شامل واژه
دهد که فرایند  این پژوهش نشان می.  واژه نیز به تغییر مقوله اختصاص داشت2شدگی و  کوتاه

اري  .سازي مورد استفاده در روزنامه جاکارتا پست است اشتقاق پرکاربردترین فرایند واژه
ر در ام) 1996(5در تحقیق خود بر مبناي آراي اوگردي) 2019(4 و لیانا فوجی لستاري3پودین

که در این پژوهش .  پرداختند6هاي مرکب در عناوین روزنامه ریپابلیکا سازي، به بررسی واژه واژه
مرکز بوده و از   واژه درون70 واژه مرکب مورد بررسی،  96به این نتیجه رسیدند از میان 

شمار   بهمرکز هاي مرکب برون  واژه دیگر از دسته واژه26شفافیت معنایی برخوردارست و 
  . آیند که از شفافیت معنایی برخوردار نیستند می
  روش پژوهش. 3

 با ارتباط میان مفـاهیم مختلـف   تا تحلیلی است و سعی به عمل آمده   یروش این پژوهش، روش   
روش گـردآوري اطالعـات   . گیري و استدالل نیز پرداخته شود    ها با یکدیگر، نتیجه     به مقایسه آن  

اردي که براي هدایت موضـوع الزم بـوده، از ذکـر آمـار و        اي بوده و جز در مو       نیز روش کتابخانه  
. باشد  ترین منبع کسب اطالعات می     رجوع به منابع دست اول، اصلی     . اعداد خودداري شده است   

یابی به این منابع کـه شـامل کتـب حقـوقی، اسـناد، معاهـدات، قراردادهـا،                  نگارنده براي دست  
                                                             
1R. Handayani 
2 The Jakarta Post 
3Eripuddin 
4L. Fuji Lestari 
5W. O'Grady 
6Republika 
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چون گزارشات، نـشریات، اخبـار و         دست دوم هم   ها و همچنین منابع     نامه قوانین، مدارك و آئین   
اطالعاتی که در زمینه بررسی و شناسایی بررسی فرایندهاي ساختِ واژه در مطبوعات سیاسـی               

اي از جملـه   ها و مراکـز علمـی عدیـده    باشد به کتابخانه  ایران در اینترنت موجود می   1380  دهه
در ایـن پـژوهش از میـان     . مراجعه نموده است ...کتابخانه ملی ایران، کتابخانه دانشگاه تهران و        

هاي موجـود سـه    ژانرهاي مختلف در مطبوعات، ژانر سیاسی انتخاب شد و سپس از بین روزنامه 
 . مـورد بررسـی قـرار گرفـت    آنهـا  80دهـه  و ي پرتیراژ کیهان، ابرار و همشهري انتخاب         روزنامه

ها بـر   بندي داده  دارد، لذا طبقهقرار) 2007( بوي آرايچارچوب نظري پژوهش حاضر بر مبناي       
 را دو گـروه    1آفرینی  سازي و واژه    فرایندهاي واژه ) 20-19: 2007(گیرد وي     این اساس شکل می   

منـدي بیـشتر     وجه تمایز ایـن دو فراینـد را در قاعـده           که ددان  اصلی فرایندهاي ساخت واژه می    
جـزو نظـام صـرفی    سـازي را   واژه فراینـدهاي  او. کنـد  عنوان میآفرینی    سازي نسبت به واژه     واژه

ترکیـب را پرکـاربردترین   . کنـد  به دو گروه اشتقاق و ترکیـب تقـسیم مـی   را   آنقلمداد کرده که    
هـا بـه منظـور     داند که از به هم پیوسـتن واژه  هاي دنیا می سازي در بسیاري از زبان     واژه ي  شیوه

هـا تـا حـدود        ترکیب در اکثر زبان    به باور او زایایی فرایند    . گیرد  اي بزرگتر شکل می     ساخت واژه 
گرفتـه   شکل هاي مرکب تازه اي که در مورد واژه     نکته. زیادي بستگی به شفافیت معنایی آن دارد      

داند تنهـا کـاري کـه بایـد      را می  معناي اجزاي سازنده آن،وجود دارد این است که گویشور زبان     
بـه تکرارپـذیر بـودن فراینـد     چنـین   وي هـم . انجام دهد درك روابط معنایی بین دو جزء اسـت     

هـاي   واژه .کنـد  شود نیـز اشـاره مـی    هاي مرکب طوالنی می     گیري واژه   ترکیب که منجر به شکل    
 افزایـد  می  ودانستهي پایه  ي واژه  واژگانی متفاوت از مقولهي  به لحاظ مقوله  را  حاصل از اشتقاق    

سـاخته   3سـازي  پـسین  و 2يسـاز   از طریق فرایندهاي وندافزایی، تبدیل، دوگـان     هاي مشتق   واژه
بـر منبـع صـرفی بـه سـه منبـع غیرصـرفی         هـاي پیچیـده عـالوه         بوي در ساخت واژه   . شود  می

                                                             
1Word creation 
2Reduplication 
3 Back  formation 
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آفرینـی را بـه    کـه واژه . کنـد  آفرینـی نیـز اشـاره مـی      و واژه2، تبـدیل عبـارت بـه واژه    1گیري  وام
  .کند بندي می سازي تقسیم  و کوتاه3سازي، الفباسازي فرایندهایی نظیر آمیزش، سرواژه

  
  هاي پژوهش تحلیل داده. 4

 )2007( برمبناي نظر بويابتدا. پردازیم هاي پژوهش می در این بخش به بررسی و تحلیل داده
آفرینی پرداخته و در آخر بحث  سازي و سپس به تحلیل فرایندهاي واژه به فرایندهاي واژه

 در بخش ،حاضرالزم به ذکر است که در پژوهش  .گیرد گیري مورد بررسی قرار می وام
سازي پسانحوي و   دو فرایند دیگر واژه،بر ترکیب و اشتقاق  عالوه،سازي واژه

ها   نیز در میان داده)واژهیک وجود دو فرایند ترکیب و اشتقاق در ساخت (ترکیب اشتقاق
در زیر روند ترتیب بررسی . ندسازي افزوده شد  این دو فرایند به بخش واژه،رو مشاهده شد ازاین

  . شده استارائه ي ساخت واژهندهافرای
  

  : سازي واژه. الف
  سازي پسانحوي واژه. 4 ،ترکیب اشتقاق. 3 ، اشتقاق.2 ،ترکیب. 1

  :آفرینی واژه. ب
  سازي سرواژه. 3 ،آمیزش. 2 ،سازي کوتاه. 1
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1Borrowing 
2Univerbation 
3Alphabetism 
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  گیري وام. ج
  سازي  فرایندهاي واژه-4-1

  
          

   اسم+ اسم  اسم مرکب               

 
 

  گذشته/ستاك حال+ اسم     

 
  

   اسم+ صفت    

   ستاك حال+ صفت    داراي دو جزء       

   اسم+ قید       

   اسم+ و + اسم       

         

          

          

          

   اسم+ اسم       

  ستاك حال+ اسم  صفت مرکب             
 

   اسم+ صفت        هاي مرکب واژه  

    

اسم مرکب  
   ستاك حال+ صفت  پایگانی

  صفت/اسم+ ضمیر مشترك       

         

         

          

  

بیش    
از دو 
     صفت مرکب   جزء

     پایگانی     
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  80ي هاي مرکب در مطبوعات سیاسی دهه انواع واژه: 1نمودار

  ي مرکب دو جزئیها تعداد واژهساختار و : 1جدول

ي مرکب ساختار واژه واژه نمونه تعداد  
دو (ي مرکب واژه

)جزئی  
مرد دولت 20 اسم+ اسم    

نهاد مردم 15 ستاك + اسم  
گذشته/حال  

وزیر نخست 1 اسم+ صفت    
گرا چپ 2 ستاك حال+ صفت    
پیمان هم 2 اسم+ قید    
وبودجه برنامه 8 اسم+ و + اسم    

 اسم مرکب

دوست صلح 5 اسم+ اسم    
طلب اصالح 52 ستاك حال+ اسم    
اسم+ صفت  پرتنش 9  
اندیش کج 7 ستاك حال+ صفت    

+ ضمیر مشترك  خودگردان 4
صفت/اسم  

 صفت مرکب

  

هاي مرکب بیش از دو جزء ساختار و تعداد واژه: 2جدول   

واژه 
بیش از (مرکب

  )دو جزء
  تعداد  واژه نمونه  ي مرکب ساختار واژه

اسم مرکب 
  پایگانی

  اسم مرکب:)تیپ(اسم+)سر(اسم.1
  )سرتیپ(اسم مرکب+ )امیر(اسم.2
  

  1  امیرسرتیپ

صفت مرکب 
  پایگانی

  )ومرج هرج(مرکب اسم:اسم+و+اسم.1
ستاك )+ومرج هرج(مرکب اسم.2

  )طلب(حال
  4  طلب ومرج هرج

  
ي مرکــب مــورد بررســی    واژه131در ایــن پــژوهش مجمــوع  1 شــماره نمــودار بــا توجــه بــه 

ــه  ــی داده      ب ــا بررس ــه ب ــدند ک ــسیم ش ــزء تق ــیش از دو ج ــزء و ب ــروه داراي دو ج ــا  دو گ ه
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هــاي مرکــب داراي  ســازي در واژه مــشخص شــد از بــین ایــن دو گــروه، بیــشترین میــزان واژه
هـا در دو   در همـین گـروه نیـز کـه واژه     1بـا توجـه بـه جـدول        . دو جزء صـورت گرفتـه اسـت       

ســازي در صــفت  نــد مــشخص شــد کــه واژهي اســم و صــفت مــورد بررســی قــرار گرفت مقولــه
در . صـــورت گرفتـــه اســـت)  واژه48بـــا (ي اســـم  بیـــشتر از مقولـــه)  واژه77بـــا (مرکـــب 

 واژه بیــشترین و ســاختار 52ســتاك حــال بــا + هــاي مرکــب دو جزئــی ســاختار اســم  صــفت
 واژه پــس از ســاختارهاي 5 و 4اســم هــر کــدام  بــا + صــفت و اســم /اســم+ ضــمیر مــشترك 

ــد ســتاك حــال کمتــرین میــزان واژه +  صــفت اســم و+ صــفت  ــین شــش . ســازي را دارن از ب
 واژه 20اســم بــا + دهنــد ســاختار اســم  ســاختاري کــه اســم مرکــب دو جزئــی را شــکل مــی

اسـم بـا یـک    + صـفت   واژه و 2سـتاك حـال هـر کـدام بـا         + اسـم و صـفت      + بیشترین و قید    
ــزان واژه ــرین می ــد واژه کمت ــازي را دارن ــالوه. س ــراین، واژه ع ــیش از دو   ب ــه ب ــی ک ــاي مرکب ه

ــه مجمــوع واژه   ــسبت ب ــسیار کمتــري ن ــزان ب ــا می ــد ب ــی، در  جــزء دارن هــاي مرکــب دو جزئ
هــا  ســازي در آن ي پایگــانی واژه و فقــط بــه شــیوه)  واژه4( و صــفت)  واژه1(هــاي اســم مقولــه

  .  استصورت گرفته
  80ي هاي مشتق در مطبوعات سیاسی دهه انواع واژه: 2نمودار

   
ساز اسم    bāz- + گذشته/حال ستاك 

اسم+   پیشوند     farā- 
      

 
 

  -abar +  اسم   داراي یک وند     
صفت/اسم+   ساز صفت      bi- 
صفت+         farā- 
         
    

 
  -eš + ستاك حال 

 -ak + اسم ساز اسم     
 -i +صفت /اسم     

 -iyyat +صفت /اسم     
 -iyye +اسم  پسوند    
 -bandi +اسم       
 -če +اسم       

ساز صفت     
 +صفت /  اسم
āne-  اسم+ gāh- 

 -gari +اسم  -i +اسم     هاي مشتق واژه
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  وندهاي مشتق داراي یک  نوع و تعداد پیشوندها در واژه: 3جدول 
 

 

  
  هاي مشتق داراي یک وند ع و تعداد پسوندها در واژهنو: 4جدول 

  

  
  

ي  ها تعداد واژه
 نوع وندافزایی وند واژه نمونه مشتق

 -bāz بازپرس 2
 -farā فراسیاست 2

ساز پیشوند اسم  

طرف بی 6  bi- 
 -farā فراملی 1
 -abar ابرقدرت 1

ساز پیشوند صفت  

هاي  تعداد واژه واژه نمونه وند نوع وندافزایی
 مشتق

-eš 5  خیزش  
-ak  3  کالهک  
-i  6  جمهوري  

-iyyat  21  حاکمیت  
-iyye  4  اجرائیه  

-bandi 4  بندي جناح  
-če 1  ناوچه  

-gāh 5  قرارگاه  

ساز پسوند اسم  

-gari 5  گري کنسول  
-āne 5  مسئوالنه  

-i 24  انقالبی  
-ine 1  نهادینه  
-gar 22  بیدارگر  

-mand 7  هنجارمند  

  ساز پسوند صفت

-vār 1  وار جهش  
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  هاي مشتق بیش از یک وند ساختار و تعداد واژه: 5جدول 
  

هاي  تعداد واژه  واژه نمونه  ساختار واژه مشتق  نوع وندافزایی
  مشتق

  43  بالندگی   ande ( +–(g)i -+ ستاك حال (صفت   اسم مشتق پایگانی

  صفت: i -)+ جبسی(اسم . 1  صفت مشتق پایگانی
2bi- .+ 7  بسیجی بی  صفت مشتق): بسیجی(صفت  

  7  فرافکنی i-+ ستاك حال+ -farā  اسم مشتق ناپایگانی
  

ي مشتق مورد مطالعه قرار گرفت که به دو گـروه داراي یـک ونـد و                 واژه 183در پژوهش حاضر  
پیـشوندهاي  هاي مشتق داراي یـک ونـد بـه دو گـروه      واژه. اند بندي شده   بیش از یک وند طبقه    

در بخـش پیـشوندافزایی   . انـد  ساز تقسیم شده ساز و صفت   ساز و پسوندهاي اسم     ساز و صفت    اسم
در . هاي مـشتق اسـت    کمی بیشتر از اسم4 به 8هاي حاصل از این فرایند با نسبت     تعداد صفت 

هـاي     واژه اسـت و واژه     60سـاز     هاي حاصل از پسوندهاي صفت      بخش پسوندافزایی، مجموع واژه   
شـود   مشاهده می4 و 3هاي  طور که در جدول     همان.  واژه است  54ساز    صل از پسوندهاي اسم   حا

ها به مراتب بیشتر از پیشوندهاست و این بدین معنـی اسـت            تعداد پسوندها در این دسته از واژ      
هاي حاصل از  که فرایند پسوندافزایی بیشتر از پیشوندافزایی رخ داده است، و در واقع تعداد واژه      

هـاي   واژه. هاي مشتق حاصل از پیـشوندافزایی اسـت    ایند پسوندافزایی به مراتب بیشتر از واژه      فر
انـد کـه میـزان     مشتقی که بیش از یک وند دارند به دو گروه پایگانی و ناپایگـانی تقـسیم شـده       

بـسیار بیـشتر   )  واژه7(هاي ایـن گـروه   نسبت به صفت)  واژه43(هاي مشتق پایگانی   فراوانی اسم 
در این بررسی مشخص شد که   .  مورد اسم مشتق مشاهده شد     7در بخش ناپایگانی تنها     است و   

ها وجود دارند همگـی پایگـانی هـستند و هـیچ مـوردي از                هاي مشتقی که در میان داده       صفت
  . صفت مشتق ناپایگانی مشاهده نشد

  
 از بـین  .ي اسم و صفت مورد بررسـی قـرار گرفـت    ترکیب در دو مقوله در پژوهش حاضر اشتقاق  

هاي حاصل از ایـن فراینـد نـسبت بـه فراینـدهاي دیگـر بـا              شده، واژه   آوري  هاي جمع   تمام داده 
ترکیـب سـاخته    هـایی کـه از طریـق اشـتقاق     واژه.  واژه بیشترین فراوانـی را دارنـد   215مجموع  
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چـه در   آن. شـوند  شان به دو گروه پایگانی و ناپایگانی تقسیم می شوند بر حسب روش ساخت     می
ي پایگـانی   شده به شـیوه  هاي ساخته  ن بررسی مشاهده شد مبنی بر این است که فراوانی واژه          ای

ي  هایی است که در این دو مقولـه بـه شـیوه       ي اسم و صفت به مراتب بیشتر از واژه          در دو مقوله  
  . اند ناپایگانی ساخته شده

  /i-/ +ت مرکـب  شـده در ایـن پـژوهش داراي سـاختار صـف        مرکب بررسی   هاي مشتق   بیشتر واژه 
 کـه سـاختار صـفت مرکـب از      گرایی  فریبی، استیالجویی، چپ    طلبی، مردم   جدایی: نظیرهستند  

هـا   کاررفته در این واژه هاي حال به ستاك. ترکیب اسم یا صفت با ستاك حال شکل گرفته است       
 فریـب، پرسـت،   گرا، گذار، طلب، ساز، انداز، انگیز، آفرین، جو، ستیز، افکن، زدا، ورز،         : عبارتند از 

زن، گو، خوار، خواه، شناس، ده، آزما، شکن، تراش، پذیز، انـدیش، رو، دار، افـروز، گریـز، انگـار،                   
 .پرداز، کن، بر، گیر، گستر و نگر

بـه  .  دارنـد این ساختار زایا   دیگري مشاهده شد که ساختار متفاوتی از         مرکب   مشتق هاي  اما واژه 
انـد ،    که از ترکیب اسم و صـفت سـاخته شـده          ملیتیچند و   چندحزبیهاي    عنوان مثال در واژه   
صـفت   ،/iyyat -/و  /  i –/بـه ترتیـب بـا پـسوند     ) ملـی (و یا صـفت  ) حزب(ابتدا از ترکیب اسم 

ي اسم یا صفت با ایـن صـفت    دیگري از مقوله ي  شود و در ادامه واژه ساخته می ) حزبی و ملیت  (
ي نخـست ونـدافزایی    ر این واژه در مرحلـه د. سازد مرکب می   ي مشتق   مشتق ترکیب شده و واژه    

  .ي مشتق مرکب شده است گیري واژه صورت گرفته بعد ترکیب باعث شکل
بـه عنـوان    . شـود   در برخی موارد از ترکیب اسم مشتق و ستاك حال صفت مشتق سـاخته مـی               

 سـاخته   )/i-/+ جمهـوري از ترکیـب اسـم    (، نخست اسم مـشتق      خواه  جمهوريي    مثال در واژه  
اول (مرکب ساخته شده اسـت        با آن ترکیب شده و صفت مشتق      ) خواه(پس ستاك حال    شده س 

  ).اشتقاق بعد ترکیب
مرکب از ترکیب یک صفت مشتق با ستاك حال شکل  در دو مورد مشاهده شد که صفت مشتق

با اسم  /bi-/از ترکیب پیشوند ) ثبات بی(، صفت مشتق ساز ثبات بیي  در واژه. گرفته است
  /-āne(g)/با پسوند ) دو(از ترکیب عدد ) دوگانه(، صفت مشتق اندیش دوگانهر و د) ثبات(

) ساز و اندیش(هاي حال هاي مشتق به ترتیب با ستاك سپس این صفت. ساخته شده است
  .شوند ترکیب می

گیري،  گیري، جهت گزاري، رأي امرپذیري، لشکرکشی، مسجدپردازي، پیامی نظیرهای واژه
سازي،  سازي، هدفمندسازي، جنجال گذاري، گفتمان گیري، ارزش گیري، انتقام جبهه
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گیرند که در آنها هر سه جزء  مرکب ناپایگانی قرار می  مشتقهاي اسمدر دسته  سازي، عادي
 نشان داده شده 4 که ساختار آنها در جدول شوند سازنده واژه بطور همزمان با هم ترکیب می

  .است
  : شود نظیر ستاك حال ساخته می+ پیشوند+ اسمزمان  مرکب از ترکیب هم صفت مشتق

ستاك حال  + /-bar/پیشوند ) + مناقشه(زمان اسم  که از ترکیب همبرانگیز مناقشهي  واژه
: اند عبارتند از هایی که با این ساختار ساخته شده سایر صفت. اند ساخته شده) انگیز(

  برانگیز برانگیز، شبهه چالش
مرکب ناپایگانی است  هاي مشتق تار دیگري براي ساخت صفتستاك حال ساخ+  /-nā/+ اسم 

  :هاي زیر مشاهده شد که در واژه
  ناپذیر ناپذیر، تسخیرناپذیر، اجتناب ناپذیر، تخطی ناپذیر، خلل تردیدناپذیر، آشتی

 را شکل جویانه جویانه،آشتی تالفیهاي  صفت  /āne-/+ ستاك حال + و همچنین ساختار اسم 
  . داده است

  مرکب هاي مشتق ساختار و تعداد واژه: 6 جدول
نحوه 

  گیري واژه شکل
واژه 

  مرکب مشتق
 واژه  صرفیساختار
تعداد واژه   نمونه واژه  )نمونه(مرکب مشتق

  مرکب مشتق

  اسم
  مرکب صفت: صفت+ضمیرمشترك . 1
  140  خودگردانی  i -  )+خودگردان(مرکب صفت. 2

  پایگانی
  صفت

  مشتق اسم: i-+ اسم . 1
  ستاك حال)+ جمهوري(مشتق اسم. 2

  35  خواه جمهوري

  ناپایگانی  29  گیري کناره  i -+  حال  ستاك+ e -+ اسم   اسم
  11  برانگیز مناقشه  ستاك حال + -bar+ اسم   صفت

  
  

شوند که بر اثر  هاي موجود در این پژوهش، واحدهاي واژگانی مشاهده می در میان داده
گونه واحدها پس از بخش نحو یا  اند، بلکه ساخت این سازي ساخته نشده فرایندهاي صرفی واژه

: 1390(گونه که ساسانی و آفتابی همان .سازي پسانحوي صورت گرفته است به عبارتی واژه
گیرند  اند، برخی از واحدهاي واژگانی زبان فارسی پس از نحو شکل می نیز عنوان کرده) 111
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بندي کرد که  سازي به انواع مختلف طبقه اژهداد فرایند و ها را بر اساس درون توان آن که می
داد  داد گروه اسمی، درون اي، درون اضافه داد گروه حرف هاي نحوي با درون عبارتند از ترکیب

داد  ي فعل و درون شده هاي تصریف داد صورت اي، درون اضافه گروه حرف  ي گروه اسمی به اضافه
سازي صرفی یا  انند دوباره در فرایندهاي واژهتو هر کدام از این واحدهاي واژگانی می. جمله

  .هاي پسانحوي جدیدتري را شکل دهند کار روند و واژه غیرصرفی دیگر به
  : اي شامل واحدهاي واژگانی پسانحوي با درونداد حرف اضافه

  .اي  مذاکرات هستهازسرگیريي  مواضع آمریکا در آستانه
  .د دارد و افتخارآمیز زیادي وجویادماندنی بهروزهاي 

  .کند اي را روي جهان ترسیم می ي تیره المللی آینده  در محیط بینریختگی هم بهایجاد 
  

کنند یعنی  هاي اسمی متشکل از ترکیب اضافی هستند که دوسویه عمل می مواردي از گروه
هایی از آن در جدول آورده شده  روند و هم بدون آن که نمونه کار می ي اضافه به هم با کسره

   .است
  داد گروه اسمی واحدهاي پسانحوي دوسویه با درون: 7جدول

  ترکیب اسمی پسانحوي  گروه اسمی
  فقیه والیت  والیتِ فقیه

  جمهور رئیس  رئیسِ جمهور
  مشارکت جبهه  ي مشارکت جبهه
  قضائیه قوه  ي قضائیه قوه

  مصلحت تشخیص  تشخیصِ مصلحت
  اروپا اتحادیه  ي اروپا اتحادیه

  دفاعوزیر  وزیرِ دفاع
  وزیرکشور  وزیرِ کشور

  ملی حاکمیت  حاکمیتِ ملی
 ارضی تمامیت تمامیتِ ارضی

  
ها یک اسم و یک گروه  شود که در آن هایی از واحدهاي پسانحوي ارائه می در این بخش، نمونه

  .گیرد اي با هم ترکیب شده و تکیه روي هجاي آخر این واحد واژگانی شده قرار می حرف اضافه
  .آغاز شد) یک ي عالوه پنجِ به (5+1مذاکرات ایران و سومین دور 
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  .برکف اسالم تجلیل از فداکاران دوران جنگ و سربازان جان
  .کنیم مثل می به با عهدشکنی مقابله

  
داد مختلف نشان داد شده   میزان فراوانی واحدهاي واژگانی پسانحوي با سه درون6جدول 

داد گروه اسمی، نسبت به دو بخش  سانحوي با درونسازي پ ها در بخش واژه که از بین آناست 
  . سازي صورت گرفته است ها برابر بوده، بیشترین واژه  در آن دیگر که تعداد ساخت واژه

  سازي پسانحوي واژه: 8جدول
  تعداد واژه پسانحوي  نمونه واژه  ساختار پسانحوي

  3  از سر گیري  اي درونداد گروه حرف اضافه
  18  الیت فقیهو  درونداد گروه اسمی
  3  عالوه یک پنج به  اي اضافه گروه حرف+درونداد گروه اسمی

  
آفرینی  فرایندهاي واژه-4-2  

سازي براي ساختن واژه، از واژه یا عبارت پایه یک یا چند واژه و یا هجا کاسته  در فرایند کوتاه
ارت سازمان سازي بر عب براي نمونه با اعمال فرایند کوتاه. )106: 1386شقاقی، (شود می

حذف شده و فقط صورت ) هاي سازمان همکاري(هاي اکو، جایگاه آغازي این عبارت  همکاري
هایی که بر اثر این فرایند شکل  در جدول زیر واژه. ي اکو باقی مانده است شده سازي کوتاه
  .اند، آورده شده است گرفته

  
  سازي فرایند کوتاه: 9جدول 

  صورت کامل  شده صورت کوتاه
  ي آمریکا ایاالت متحده  کاآمری
  هاي اکو سازمان همکاري  اکو

  
ي جدیدي  ي یک عبارت، واژه هاي سازنده ه سازي با کنارهم گذاشتن حروف اول واژ در سرواژه
 )ي بانکی پارچه سیستم یک(سیباشود که به صورت یک واژه قابل تلفظ است، مانند  ساخته می
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هایی که در متون مطبوعاتی کاربرد  سرواژهمونه از دو ندر جدول زیر . )108 : 1386شقاقی، (
  . ها نوشته شده است دارند آورده شده و در مقابل هرکدام صورت کامل آن

  سازي سرواژه :10جدول 
  صورت کامل فارسی  سرواژه
 سازمان امنیت و اطالعات کشور ساواك
 نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران نزاجا

 
ه اي جدید ب  ترکیب اولین بخش یک واژه با دومین بخش واژه دیگر واژهدر فرایند آمیزش از

چه باقی  هایی از دو واژه حذف شده و آن در این فرایند بخش). 20: 2007بوي،(آید  دست می
انتقال + تولید (توانیرسازد، مانند  ي جدید می ماند با هم ترکیب شده و یک واژه می
  ). 76: 1387آشوري،)(نیرو

  آمیزش :11جدول
  صورت کامل  ي آمیخته واژه

 آزمایش+ رزم  رزمایش

زمینی+ نیروي + هواپیمایی هوانیروز  

  
  گیري  وام- 4-3
هاي  گیري را خارج از عملکردهاي صرفی زبان به عنوان یکی از روش وام) 19: 2007(بوي 

 سازي یا ي فرایندهاي واژه گیري زیرمجموعه گرچه وام. کند گسترش واژگان توصیف می
کاررفته در مطبوعات  هاي به که شمار زیادي از واژه جایی شود، اما از آن آفرینی قلمداد نمی واژه

گیرند و یا به یک  ي واژگان و اصطالحات سیاسی قرار می اند که یا در طبقه واژه سیاسی وام
هش پوشی کرد بنابراین، در این پژو ها چشم توان از آن موضوع خاص سیاسی اشاره دارند، نمی

گیري در چهار  آمده از فرایند وام دست هاي به شود که  واژه گیري نیز پرداخته می ي وام به پدیده
شده،  شکل الفباسازي گیري به سازي و وام شکل سرواژه گیري به گیري اسم و صفت، وام بخش وام

ائه سازي ار ها و به شکل سرواژه گیري اسم شوند که در ادامه وام به طور مجزا بررسی می
  .شود می

هاي قرضی غربی که در مطبوعات مشاهده شده، آورده شده است که در  در جدول زیر واژه
جا مطرح شده،  هایی که در این در بین واژه .ها ذکر شده است مقابل هر یک معادل اصلی آن
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گیرند اما  هاي مخصوص مطبوعات سیاسی قرار نمی هایی نیز هستند که در شمار واژه واژه
هایی دیگر به یک موضوع سیاسی خاص اشاره  ست در بافتی خاص و یا در کنار واژهممکن ا

  .اند هاي مربوط به جراید سیاسی گنجانده شده ي واژه رو، در طبقه داشته باشند از این
    

  ها گیري اسم وام :12جدول
  
  
  
  
  
  
  
 

  : ي اسم به شرح زیر است هاي قرضی عربی از مقوله واژه
  االجل الخطاب،ضرب الجیشی، فصل سوق: ها نمونه

  
هاي انگلیسی  ، همان سرواژه...هایی که در جدول زیر آورده شده؛ نظیر اکو، ناتو و  تمام سرواژه

. شوند  در متون مطبوعاتی با همان تلفظ انگلیسی، اما به خط فارسی نوشته میاست که
هاي ایرانی داخل کشور هستند اما به دلیل  ، گرچه نام خبرگزاريایلنا و ایرنا، ایسناهاي  سرواژه

اند بنابراین در این  هاي انگلیسی گرفته شده اند که از حروف اول عبارت هایی که سرواژه این
  .گیرند  جاي میبندي طبقه

  
  سازي گیري به شکل سرواژه وام :13جدول

معادل   سرواژه
  صورت کامل انگلیسی  صورت کامل فارسی  انگلیسی

 OPEC اوپک
سازمان کشورهاي 

ي نفت صادرکننده  
Organization of  the Petroleum 
Exporting Cnuntries 

  معادل اصلی واژه
  commission  کمیسیون
  convention کنوانسیون
  strategy  استراتژي

  pragmatism  پراگماتیسم
  candidate اندیداک

  reactor  رآکتور
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  North  Atlantic  Tready سازمان پیمان آتالنتیک شمالی NATO ناتو
Organization 

هاي اقتصادي سازمان همکاري ECO اکو  Economic Cooperation 
Organization 

 Isalamic Students’ News خبرگزاري دانشجویان ایران ISNA ایسنا
Agency 

 650، 1380ي  ي کثیراالنتشار همشهري، ابـرار و کیهـان در دهـه    در این پژوهش از سه روزنامه   
مـورد بررسـی   ) 2007(و به لحاظ فرایندهاي ساختِ واژه بر اساس دیدگاه بـوي         آوري    واژه جمع 

سـازي و   بنابراین دو فراینـد اصـلی سـاختِ واژه در ایـن پـژوهش فراینـدهاي واژه              . قرار گرفتند 
 میـزان فراوانـی هـر یـک از     3اي   و نمـودار میلـه  12بـا توجـه بـه جـدول       . آفرینی هـستند    واژه

  : ن پژوهش بدین شرح استکاررفته در ای فرایندهاي به
ترکیب نسبت به سه فرایند دیگر بیشترین فراوانی را  سازي، اشتقاق از بین فرایندهاي واژه

گیري گرچه جزو فرایندهاي ساختِ  وام. داشته و پس از آن اشتقاق و سپس ترکیب قرار دارد
سپس آخرین . گیرد یي چهارم قرار م شود اما به لحاظ میزان فراوانی در مرتبه واژه قلمداد نمی

آفرینی با  سازي پسانحوي و پس از آن فرایندهاي واژه سازي یعنی واژه طبقه از فرایندهاي واژه
  .گیرند هاي آخر قرار می کمترین میزان فراوانی در رده

 میزان فراوانی و درصد فرایندهاي ساختِ واژه در مطبوعات 4اي   نمودار دایره و13در جدول 
ي   واژه553سازي با مجموع  فرایند واژه. یران نشان داده شده است ا80ي  سیاسی دهه

از میزان ساختِ واژه را در مطبوعات این دهه به خود اختصاص داده % 08/85شده،  ساخته
در %  54/1سازي بسیار کم تنها  آفرینی با میزان واژه دیگر فرایند ساختِ واژه یعنی واژه. است

گیري گرچه جزو فرایندهاي ساختِ واژه  وام.  قش داشته استهاي جراید سیاسی ن ساختِ واژه
سازي  گیري پس از فرایند واژه که وام ها و این واژه شود اما به دلیل کاربرد باالي وام محسوب نمی

  . است در این بررسی کلی لحاظ شد در مطبوعات سیاسی بیشترین کاربرد را داشته% 38/13با 
   ایران1380ي  هاي دهه  روزنامه فرایندهاي متون سیاسی:12جدول

 نوع فرایند فراوانی درصد
15/20%  ترکیب 131 
15/28%  اشتقاق 183 
08/33%  ترکیب اشتقاق 215 
69/3%  سازي پسانحوي واژه 24 
54/1%   آفرینی واژه 10 
38/13%  گیري وام 87 
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   ایران1380ي  هاي دهه فرایندهاي متون سیاسی روزنامه: 3اي نمودارمیله

  
  

  

  80ي   فرایندهاي ساختِ واژه در مطبوعات سیاسی دهه:13جدول

 نوع فرایند فراوانی درصد
85/08٪  سازي واژه 553 
1/54٪  آفرینی واژه 10 
13/38٪  گیري وام 87 
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  80ي  فرایندهاي ساختِ واژه در مطبوعات سیاسی دهه: 4اي نموداردایره

  
  
  نتیجه. 5

هاي این پژوهش، از میان فرایندهاي دخیل در ساخت واژه مورد بررسی  نگاه کلی به یافتهدر 
سازي است که بیشترین  ي فرایندهاي واژه عهده در این تحقیق، بخش اعظم ساخت واژه به

. ترکیب صورت گرفته است) 3اشتقاق و ) 2ترکیب،  اشتقاق) 1سازي به ترتیب در  درصد واژه
آفرینی در ساخت  سازي پسانحوي و فرایندهاي واژه ند، با اختالف زیادي واژهپس از این سه فرای

  .هاي سیاسی دخیل هستند واژه در روزنامه
 10که تنها  آفرینی سهم چندانی در ساختِ واژه نداشته است طوري ، واژه اصلیاز بین دو فرایند
 است، بنابراین  شدهي مورد بررسی از طریق این فرایند ساخته   واژه650واژه از مجموع 

  .شود آفرینی فرایند پرکاربردي در مطبوعات سیاسی محسوب نمی واژه
رسد این فرایند در  به نظر می. سازي قرار گرفت ي فرایندهاي واژه سازي پسانحوي در طبقه واژه
گیرد و در زبان نوشتار رسمی کاربرد چندانی  ي گفتاري بیشتر مورد استفاده قرار می گونه
روند اما  کار می صورت گروه نحوي به هاي سیاسی به ها در متن در واقع، این ساخت. ندارد

به این ترتیب به لحاظ . کنند ها را به شکل واژه تلفظ می ها، آن معموالً خوانندگان این متن
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ي  سازي کاربرد بسیار کمتري داشته و در مرتبه سازي نسبت به دیگر فرایندهاي واژه درصد واژه
  .گیرد ونه از فرایندها قرار میآخر این گ

ي   در نتیجه. هاي فراوان در مطبوعات سیاسی است واژه از دیگر نتایج این پژوهش وجود وام
ها، پیشرفت روزافزون تکنولوژي و ورود مسائل و موضوعات جدید  ارتباط بین کشورها و فرهنگ

 بخش واژگان زبان تأثیر آوري، سیاسی، اقتصادي و نظامی بر هاي علمی، فرهنگی، فن در حوزه
ها، تحت تأثیر هجوم  بنابراین جراید و رسانه. سزایی گذاشته و کاربرد فراوانی پیدا کرده است  به

مطبوعات سیاسی نیز از این امر مستثنی . ها هستند واژه کار بردن وام اطالعات جدید ناگزیر از به
در تمام فرایندهاي مورد بررسی در این . ردهاي فراوانی در این رسانه کاربرد دا واژه نیستند و وام

ترکیب، اشتقاق و  لحاظ درصد کاربرد پس از فرایند اشتقاق گیري به ي وام پژوهش، پدیده
  .گیرد ترکیب قرار می

  منابع 
 نشر ،، تهرانسازي، بازاندیشی زبان فارسی پیرامون نثر فارسی و واژه، )1372(آشوري، داریوش

    .مرکز
، هاي گروهی ایران هاي قرضی اروپایی در خبر رسانه واژه پژوهشی در، )1374( علیاوجی، 
  .هاي خارجی، داشگاه عالمه طباطبائی ارشد، دانشکده ادبیات فارسی و زبان نامه کارشناسی پایان

سازي در دو دهه  بررسی تطبیقی فرایندهاي واژه«، )1390(ابوالحسنی، زهرا و آتنا پوشنه 
، سال پژوهی  پژوهشی زبان-نامه علمی دو فصل، »اسی مطبوعاتش در ژانر سی.ه1370و1340

  .1390، بهار و تابستان 4دوم، شماره 
 ،»رویکردي نظري به رابطه رسانه و سیاست« ،)1391( سید رحیم و محمد بابایی ،ابوالحسنی

  .1391 تابستان ،2 شماره ،42 دوره ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،فصلنامه سیاست
  .  نشر مروارید،مبانی ارتباط جمعی ،)1384( سید محمد ،ندادگرا

  .، تهران، انتشارات پژوهشهاي سیاسی واژه، )1381(روزبه، خسرو و مسعود معنوي 
  .، تهران، کتاب صبحي فرهنگی سیاسی نامه واژه، )1383(زرشناس، شهریار 

مجموعه ، »زبان فارسیسازي پسانحوي در  بررسی واژه«، )1390(ساسانی، فرهاد و زهره آفتابی 
  .شناسی ایران ، انجمن زبان1390، اسفند اندیشی صرف مقاالت سومین هم

 سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی ، تهران،مبانی صرف، )1386(شقاقی، ویدا 
  ).سمت(ها دانشگاه
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