
 فارسی(  زبان  در  اروپایی زبان) هاآن  هایمعنایی  چند  و فارسی  زبان در  هاواژهوام

 کیوانی زهرا محمدی 

 شناسی همگانی دانشگاه محقق اردبیلی ارشد زبان دانشجوی کارشناسی  

 چکیده 

  اصووحا اً  کلمات این  به که  اندشوودهگرفته امانت به دیگر  مختلف  هایزبان  از  که  شوووندمییافت  هاییواژه  زبانی، هر  در

 بخواهیم  نیسوووتگ اگر  مسوووت نی  قاعده این  از نیز  فارسوووی  زبان.  گویندمی  2   واژه»وام  یا  »دخیل   ،1قرضوووی   های»واژه

 و  فرهنگ   و  تاریخ  محالعۀ به  باید شووووندمی  دخیل دیگر  زبان به  زبان  یک   کلمات چگونه  که  کنیم  یابیریشوووه  طوردقیقبه

 انگلیسوی،  فرانسوه،  ترکی،  عربی، یونانی،  هایزبان  از  هاییواژه  رویدادهایی،  طی  تاریخی  زمینۀ  در.  بپردازیم  هاآن  جغرافیای

 زبان  ایران،  در آموزشوی  علمی،  اروپایی  زبان  اولین جزء  که  هاییزبان از  یکی.  اندیافته  راه  فارسوی به دیگر  هایزبان و  روسوی

 پژوهش این  در.  دارند ایویژه  جایگاه  فارسی  در  کاربرد و  تعداد  لحاظ از  زبان این  هایواژه  دلیل،همین به گاستبوده  فرانسوه

 .پردازیممی  فارسی  زبان  در  هاواژهوام این  از  تعدادی  کاربرد و  چندمعنایی  معنایی،  تغییرات  گرفتن نظر  در با

   چندمعنایی.  فرانسه،  زبان  انگلیسی،  فارسی، زبان  زبان  قرضی،  دخیل، واژه،وام:  های کلیدیواژه

 مقدمه

  زبانی  مختلف جوامع روابط  و بشور   یات  تاریخ ابتدای  همان  در  که اسوت  ناپذیراجتناب و  عادی امری  واژگانی،  گیریوام

 را  متعددی هایواژه  خود،  تاریخی گوناگون  ادوار  در  که  اسوت  هاییزبان جمله  از نیز  فارسوی زبان.  هسوتند  ارتباط  در  با هم

  فارسوی   در  که  هاییواژه  از برخی .اسوتبوده نیز  هازبان دیگر به  بسویاری  هایواژه  دهندۀوام  البته و  گرفتهوام  هازبان دیگر  از

  اقشوار  از  زبانان،فارسوی  همۀ  که اسوت ایگونهبه  هاواژه این  گسوتردگی.  اندشودهگرفتهوام  فرانسوه  زبان از  واقع  اند. درمتداول

  طوربه  گباشوندداشوته  هاآن  ریشوۀ از  اطاعی آنکهبی  کنند،میاسوتااده  دیگر زبان  هایواژه  از مداوم  و روزمره طوربه  مختلف،

  در  موجود هایواژه  از برخی  که  یابنددرمی مروربه  زبان این  فراگیری  هنگام  فرانسووه،  زبان آموزانزبان و  دانشووجویان:  م ال

 با و  گشوته  تغییر خوشدسوت آوایی  لحاظ  از هاواژه  وام  که اسوت  بدیهی.  اندشودهگرفته  وام فرانسوه  زبان  از  اصول  در  فارسوی،

  در  موجود  چندمعنی از  م اً،  گاسوتگرفته  صوورت  تغییراتی نیز  معنایی  وزۀ  در  اما  اندگشوده  هماهنگ   فارسوی آوایی  سویسوتم

  شووایعی،  زادهنواب)  اسووتداده  رخ هاواژه  کاربرد و  معنی  در  تغییراتی  اینکه  یا شووده  فارسووی  وارد  مورد  یک   تنها  مبدأ،  زبان

 وارد  هازبان  دیگر به  فارسوی  زبان  کلمات از  سورییک   یعنی  دهدگمی  رخ نیز  بالعکس  اتااق این  بگوییم اسوت  . الزم(۱۳۹۳

 .کنندمیاستااده خود  هایزبان  در  فارسی  کلمات از نیز  هاآن و  استشده

 
1 Loan words 
 
2 Borrowing word 



  لغت، اهل موردتوجه  االن به  تا  گذشوووته  از موضوووو  این  که  داردمیبیان  فارسوووی، زبان   وزۀ  در موجود آثار  بررسوووی

 .دارد  وجود  وزه  دراین  متعوددی  آثوار و بوده پژوهشگران و  نگارانفرهنگ 

  تقسویم قابل  بخش دو بووووه   وووووزه  این  در  محالعات  عمدۀ  که  نمایدمی  چنین  ها،پژوهش و  آثار این  در تأمّل  اندکی با

 یا  عربی  زبان  در  فارسوی هایواژه  مقولۀ به  محالعات  این  عمده  که بیگانه  هایزبان  در  فارسوی  هایواژه  بررسوی  نخسوت،: اسوت

 به نیز  دوم بخش.  دارد  برجستگی متأخرین چه  و  متقدمین آثار  در  چه  که  استپرداختهفارسووی   معوورب هووایواژه  همووان

 و  ترکی و  هندی  یونانی،  عربی، هووووایواژه  بووووه  گذشوته  محالعات  عمده  دارد.اشواره  فارسوی  زبان  در بیگانه  هایواژه  مقولۀ

  شود، نمی  ختم  جا  همین به موضو  این  اما  اندگپرداخته  فارسی  زبان  در  اروپایی هایواژه موضووووو  به  غالباً  اخیر،  محالعات

  دنیا  روز  ابزارآالت و  زمان  گذشوت با  بلکه  گدانسوت بیگانه  هایزبان  این  شودندخیل علت  تواننمی  را عوامل این  تنها و  فقط

 ایدهه به  هاآن از برخی   تی  که را بیگانه  و  جدید  هایواژگیوام  دلیل  آن،  شوودن  گیرهمه و ابزارآالت  این از  اسووتااده  با و

 .شویم جویا  ،رسندنمی  افراد  کنونی  زندگی  تاریخ  از

 برخی   کاربردی و  چندمعنایی  معنایی،  تغییرات  و علت  یابیمدسوت  کلمات این  از  محدودی  تعداد به برآنیم،  مقاله  دراین

 کنیم.مشخص  فارسی زبان  در  را  هاآن  جدید  کاربرد و  معنا  بیابیم، را  هاواژهوام این  از

 پیشینۀ پژوهش

 و   د  که  گرددمیاشواره شوده، مشوخص  واژگانی  چندمعنایی  زمینۀ  در ایرانی و  غیرایرانی  محققان  شوناختیزبان  محالعۀ

   است.گرفته  قرار موردتوجه  زمینه  این  در  نکاتی  چه و بوده چه  محالعات  از  دسته  این مرز

 به   صورفاً  شوناسوانزبان این  از  گروهی  .اسوتشوده بررسوی  صوورت  دو به  غربی  شوناسوانزبان هایپژوهش  در  چندمعنایی

 نیز  عواملی را  چنودمعنوایی،  تعریف  بر  عاوه  دیگر،  گروه  .انودکرده  بسووونوده  آن  از  هوایینمونوه  ذکر  و  چنودمعنوایی  معرفی

 مؤثرند. آن  پدیدآمدن  در  که اندبرشمرده

اسوت. به نظر وی، یک صوورت  زمانی و درزمانی پرداختهدیدگاه هم( به طرح مسوللۀ چندمعنایی از دو  Ullmannاولمان )

(. برای  ibid, p.159باشووود و یا، در طول زمان، معانی متااوتی بیابد )تواند یا، در مقحع زمانی، چند معنی داشوووتهزبانی می

 ر زبان فارسی م ال آورد.توان واژۀ شوخ را دتوان واژل روشن و برای چندمعنایی در زمانی میچندمعنایی هم زمانی، می

پردازد و به انتقال در کاربرد ویژه، هنرآفرینی  بندی این عوامل میاولمان، سوپس به عوامل پیدایش چندمعنایی و طبقه

 کند.میهای بیگانه اشارهو تأثیرپذیری از زبان

 واژه   آن  چندمعنایی به  تواند،می  که اسووت  متعدد های رفه  و  مشوواغل  در  واژه  یک   کاربرد  اولمان، نظر  از کاربرد ویژه،

  پزشووکان   میان  در و  اسووت  مربوط  تلان به  منزل  در  که  گرفت نظر  در  را  »گوشووی  واژۀ  توانمی نمونهگ  برای  گمنجر شووود

 طریق از  چندمعنایی از  اولمان  منظور  .دارد  متااوت  معنی  دو  جنگ   و بانک   در  داردگ یا »عملیات  که نیز  مصوووداق دیگری

 منجر شود. واژه  چندمعنایی تواند بهتدریج می به  که هاستواژه  مجازی  و  استعاری  کاربرد  همان  هنرآفرینی



توانود معنوای جودیودی بوه واژه بودهود و هوای بیگوانوه نیز از جملوه عواملی اسوووت کوه بوه نظر اولموان میتوأثیرپوذیری از زبوان

 تأثیر واژۀگرفت که، غیر از معنی »بلندی ، تحتتوان واژۀ »فراز  را در نظر موجب چندمعنایی آن شود. در این مورد، می

Phrase رود.فرانسه، در معنی »عبارت یا سخن مهم و پرمعنی  نیز به کارمی 

هایی اسووت که  ترین بررسوویپژوهش اولمان در زمینۀ چندمعنایی، باوجود پراکندگی در طرح مسووا،ل، یکی از دقیق

 است.تاکنون در این زمینه صورت پذیرفته

 لهسئمبیان

 و   سومت  یافتن،  ورود اخیر  هایدهه  در  اجتماعی و  علمی  سویاسوی،  تحوالت  سوایۀ  در  که  فارسوی زبان  به  اروپایی  هایواژه

 بووا.  اسووتبوده  شناسانزبان و  شناسانواژه  نگاران،فرهنگ   توجووه  مووورد اخیوور  هووایسووال  در و  گرفته  خود به  خاص  سویی

  فارسووی   زبووان بر  اروپایی  هایزبان  دیگر از  بیش  انگلیسی و  فرانسوی  زبان  که  یابیمهووا درمیواژه گونووهایوون بووه رجووو 

 هسوتند و یا  زبان دو  این از  برگرفته امروز  فارسوی  زبان  در  رایج هایواژه  از  توجهیقابل   جم  که طوریبه اندگبوده  تأثیرگذار

  فارسووی   زبان  اصوویل  واژگان  برای  امر این  که  کنندپیدامی  عربی  زبان  سوواختار  فارسووی  زبان به  هاآن  تبدیل برای بعضوواً

  لاظ   یا  اسوت.شوده  اعام   تلویزیونی  آگهی»  معادل  در مصووباتی: teaserتیزر(  )  افتاده نمونه، واژۀ جا  برای  گنیسوت  قبولقابل

  برای  یا اسووت   فرانسوووی-فارسووی»  انگلیسووی،  کلمه برای شووده  گرفته نظر  در  معادل  و اسووت فرانسوووی  تلویزیون»

 .است  عربی  معادل خود  که  شده  اعام(     جت  اتمامِ»  معادل  ultimatum:اولتیماتوم)

  را جمله  ماهوم اصواً  که  اسوتشوده  ارا،ه  هایمعادل  روسوی و  اسوپانیولی  فرانسووی،  انگلیسوی،  هایزبان  از دیگری  موارد  در

  که آن ال  اندگگرفته  نظر  در   غیرضووروری  غیرمعمولیگ  نامتعارفگ»   معادل fantasy:  »فانتزی  کلمۀ برای م اً  رسوواندگنمی

 غیرضووروری  و  غیرمعمولی  نامتعارف،  معنای به لزوماً  که شووودمیخوانده  لاظ  همین  با غرب  در  خیال  سووا ات  از  بسوویاری

 آن  ماننود  .بپوذیریم  را آن  واژگیوام  باید  و  تغییرداد  را  بیگوانه  کلموۀ تواننمی  که  کنیممیمشووواهده موارد  برخی  در. نیسوووت

 .اندشده  گذارینام  آن مختر   اسم به  که  کلماتی  از  دسته

  آواهوای  بوه  کوه  رسووویممی  موضوووو   این  از  ای یحوه  در  بگوذریم  کوه  واژگوان  این  ارجحیوت  و  توداخول  تغییرات،  مبحو   از

 :عنوان تحت  شودمی مربوط  مختلف  هایزبان

 اروپایی   هایواژه  پذیرش در فارسی  زبان  آوایی  تطابق  روش  _ 

 به   آموزیزبان و  کودکی  دوران  در  که  دارد  را خود به  مخصووووص آوایی  دسوووتگاه هر زبانی  که  بدانیم  باید  را  مقوله این

 آواهای  ادای  در  زبانی  هر  سوووخنگویان  شوووود.می  فراگرفته  طبیعی  طوربه  شووونیدن  راه از  زبان آن  وسووویلۀ سوووخنگویان

 بخواهند اگر  گویندگان  همین اما  شووندگنمی  اشوکالی  گونههیچ  دچار  باشوندنداشوته  گاتاری  نقص  کهصوورتی  در  شوناسوانزبان

  باشوند نگرفته  یاد  کودکی  دردوران را  دوم  زبان آواهای  که  صوورتی  در  بگویند سوخن  خودشوان  زبان  از  غیر دیگری  زبان به

 امر این  علت  .کنندتلاظ  را  دوم  زبان آواهای توانسوت نخواهند  طبیعی طوربه  یعنی بزنندگ  تقلید دامن به  دسوت  باید ناگزیر

 وام  دیگری زبان  از  را  هاییواژه  زبانی  وقتی  جهت این به  نیسوتند.  یکسوان  مختلف  هایزبان آوایی  هایدسوتگاه  که  اسوت آن



 برکنوار  قواعوده این  از  هم  فوارسوووی  زبوان.  آورددرمی خودش  آواهوای محوابق  را  هواآن  و  سوووازدمیدگرگون  را  آن  آواهوای  بگیرد

 شود.میدیده  یکدیگر  با هاآن  ترکیب نحوۀ و  قرضی  هایواژه آواهای  در  هاییدگرگونی و  نیست

 اختاف  که  اسووت  اروپایی  هایزبان و  فارسووی  زبان  میان  صووداها،  ترکیب و توزیع  نظر از  تحابق هایروش  این از  یکی

 تواندمی...  و  روسوی و  آلمانی و  فرانسوه و  انگلیسوی  هایزبان  در خوانیهم هایخوشوه  کهچنان  دارد، وجود  هاآن بین  زیادی

  کلمه   آغاز  در  را خوانیهم خوشووۀ  که این اسووت  فارسووی  آراییواج  هایویژگی از  یکی  که الی  در شوووندگواقع  کلمه  آغاز  در

  خوان هم سه  تلاظ  فارسی  در  همچنین .است  محال  فارسی  در  ساکن به  ابتدا نحو، و  صرف  علمای  اصوحاح به  یا  پذیرد،نمی

 یا  و  کنندمی  مخاف  یا  هسوتند خوانیهم سوه خوشوۀ  دارای  که را  اروپایی  هایواژه جهت  همین به اسوت  مشوکل  هم  کنار  در

 تجزیه اسووت،  ممکن واژه  پایان و  میان  در  آن  تلاظ  که  خوانیهم دو خوشووۀ به  راآن آن،  ای میانواکه  قراردادن وسوویلۀبه

   3.نمایندمی

  اما   گاست  طبیعی  و  درست  باشود،کرده  تغییر  گذشوته به  نسوبت  اسوت  ممکن  فارسوی زبان  ، ظرفیت4اسووار  موسوی  عقیدۀ به

 پسووووندها،  میانوندها،  مانند  زبانی  امکانات از  زبان این. اسوووت توجهقابل  و  زیاد  همچنان  فارسوووی  زبان  ظرفیت   الاین با

 تواند،می  زبان این  البته  گدارد  سووازیواژه  قدرت و  اسووت برخوردار  زبانی،  اصووحا ات  سوواخت و هاواژه  ترکیب  پیشوووندها،

 که  اسووت  عناصووری  از مندیبهره  زبان، توسووعه برای  متعارف  اصووول از  یکی.  باشوودداشووته هم  بیشووتری  غنای و توسووعه

 تعبیری به  گاسوت  زبان  آن  نشوانۀ پویایی  زبان هر  در  عناصور این  ضوور.  گویندمی   قرضوی  عناصور» آن به  شوناسوانزبان

  های زبان از  فارسوی  زبان.  اسوت  مرگ به  محکوم باشود،نداشوته  قرضوی  عناصور  که زبانی  شوناسوی،زبان  علم نظر  از  تردقیق

 رواین  از گاسووتکرده  خود کاربران  کاربرد برای مناسووب  و هضووم خود  در  را آن.  اسووتگرفته وام  مختلای  هایواژه  مختلف،

 . نیست  میرا و  پویاست و  زنده  زبانی  فارسی

گرفته،   را  هاواژه این توانا،  زبانی  عنوان به  فارسووی  زبان.  اندداده  تشووکیل عربی  عناصوور  را ما  هایواژه  درصوود  60   دود

 عربی،  اصلی،  زبان در خود  کاربرد  و  معنا از  غیر  به ایتازه  معانی مرور  به  ما زبان در  عربی هایواژه. استکرده هضم  و  جذب

 زبوان  در  واژه  آن  مودنظر  ماهوم  برای  عربی  زبوان  هموان  در  را  توأثیر قرارگرفتوهتغییریوافتوه و تحوت  هوایواژه  همین  اگر.  انودیوافتوه

 هم  هاواژه این  کاربرد  و  معنا  تلاظ  اما،  گاه   تی. نشووووند  آن  ماهوم متوجه  هازبان  عرب اسوووت  ممکن  ببریم،  کار به  مبدأ

  در   ابیاتی  مانند  گدارد  عرفانی  معنایی  »سواقی  معموالً  واژۀ ن ر و شوعر  در ما،  ادب و  زبان  در  م ال طوربه  گاسوتکرده  تغییر

  عناصوور   تمام بخواهیم  امروز اگر  رواین از.  دارد  داللت  رسووانیآب  معنای به  سووقایت  از عربی  در  واژه  همین  اما   افظگ شووعر

  پیوامی   و  موانودنمیبواقی  آن  از  چیزی  کنیم،   وذف  و  جودا... و  سوووعودی   وافظ،  اشوووعوار  م وال  برای  فوارسوووی  زبوان  از  را  عربی

 .شودنمیمنتقل

 و   اسووتگرفته وام  انگلیسووی زبان  از  را...  و  مجازی  فضووای  رایانه،  زمینۀ  در  نیاز  مورد هایواژه  از  بسوویاری  فرانسووه  زبان

  وزۀ  در  هاییواژه  روسوی زبان  دیگر،  م الی.  رودنمی  شومار به  هم  نقص و  ندارد  عیب اصواً و  کنندمیاسوتااده آن  از  کاربران

 
  بیشتر: کتاب  فرهنگ  واژههای  دخیل اروپایی در  فارسی » همراه  با ریشۀ  هر واژه    دکتر رضا زمردیان 3
  نویسنده و مترجم چندین  کتب عربی 4



 عربی  زبان  وارد  فارسووی زبان  از هاواژه  از  بسوویاری   تی.  اسووتکرده  جزم و  گرفته  انگلیسووی  زبان از  را  هافناوری  بعضووی

   تی   مقایسوه، این  از نظرصورف.  اسوتبوده  بیشوتر  فارسوی  زبان به  عرب  واژگان ورود  که  گرفتنباید نادیده  البته. اسوتشوده

  شوناسوی زبان  علم نظر  از هم  مجید قرآن  ها درآن  کاربرد  که  هاییواژه.  دید  عربی  زبان  در را  فارسوی هایواژه  ردپای  توانمی

 از  هاواژه  پذیرش طورکلیبه.  خواهدمی  بیشوتر  فرصوتی و  ماصّول  مجال  خود، بح  این.  اسوتشوده ثابت  هاواژه بُن  بررسوی و

 هاآن  سوازیواژه و  ترکیب  مقصود، زبان  مناسوبِ  هاواژه تغییر  همچنین  مقصود،  عنوان به  دیگر زبان  به مبدأ  عنوان به  زبانی

 .کندمیکمک   هاواژه تنو  به خود

 اروپایی  هایزبان  در  معنایی   چند -

  وارد  دیگر  هایزبان  از  که  کلماتی  از  دسووته آن  دارند  معنی  چندین  فارسووی  زبان  در  کلمات  از سووری  یک   که  طورهمان

  یا   یک   معموالً ها،واژه  گیریوام  هنگام به  که  هسوتند  معنی  چندین  دارای  هسوتند، واژهاوام  اصوحاح اند، بهشوده  فارسوی  زبان

  کواربرد   برای  را  هواخواص، واژه  هوایگروه  کوه  دارد  ( عقیوده1982)  شوووونود. میوهمیاسوووتاواده  مقصووود  زبوان  در  آن  معنی  دو

 م اً  کودام گروه  یوابیمدرمی  کلموه  هر  دیودن  بوا»  گیرنودگمی  وام  دیگر  زبوانی  از  خواص،  ای وزه  در  اسوووتاواده  و  گروهیدرون

 فرانسووه  هایواژه  وام  میان  در  دلیل،همین به  گ(254: 1982  )میه،   اندگرفته  قرض را  آن  کشوویشووان  یا  بازرگانان  نظامیان،

  قرض   نیوازشوووان،  بوه  بنوا  گ خواص  هوایگروه»  توسوووط  مورد  دو  یوا  یوک   تنهوا  هوا،آن  متعودد  معوانی  از  کوه  هسوووتنود  کلمواتی

 نماید:می روشن  را  گاته این  زیر  هایم ال  گاندبیگانه فرانسه  کلمۀ آن  معانی  بقیه با  زبانانفارسی و  اندشدهگرفته

Acid ()اسید 

 کننده.نارا ت  ناخوشایند،.  3  گ(شیمیایی  ماده)  اسید.  2 ترشگ مزۀ .1

اسووید    مانند  رودگمی  کار به  اسوویدی  شوویمیایی  ترکیبات  مورد  در  که اسووت  علمی ایواژه   اسووید»  فارسووی،  زبان  در

  کاربرد   ترش»  واژۀ  فارسووی  در ها،مزه خصوووص  در  اما  گیردگقرارمی   base:  باز» فرانسووۀ واژۀوام    برابر  در و  سووولاوریک 

 از  اسوید واژۀ  که  رسودمی نظر به.  ندارد  ماهومی  زبان فارسوی  در   ناخوشوایند»  یعنی  اسوید  سووم  معنی.  دارد  ایگسوترده

 دارد.  کاربرد  شیمی  علم  در  همواره نیز امروز  فارسی  در  و  استیافته  راه  فارسی به  شیمی  کتب ترجمۀ  و  دانانشیمی طریق

Atelie )آتلیه( 

  کارگاه   کامپیوتر،  کارگاه  ترجمه،  کارگاه)  گروهی  کار. 3  صوونعتگرگ  کارگاه.  2  گ(پیکرتراش  عکاس،  نقاش،)  هنرمند  کارگاه. 1

 (نقاشی

  در واقع،  شوود.میگاته  پیکرتراش  و  نقاش  هنرمندان  کار  محل به  یا  عکاسوی  اسوتودیوی به  معموالً آتلیه  فارسوی،  زبان  در

  برای  همچنین  گدارد  نام   کارگاه»  گرصونعت  کار  محل  زبان این  در.  دهدمیانجام هنری  کار آن  در  هنرمند  که اسوت  محلی

  یعنی   کنندگمیاسووتااده   کارگاه» واژۀ  از نیز  دارد،  وجود  شوواگرد و  معلم بین  تعامل آن،  در  که  گروهی  کار  کردنمشووخص

 گروه»  برد،می  نوام  آن  از  میوه  کوه   خواص  گروه»  گاوت  توانمی.  آموزدمی  خود  دانشوووجویوان  بوه  اسوووتواد، کواری را  کوه  محلی

 اند.گرفته  وام فرانسه  زبان  از خود،  گروهیدرون  استاادۀ برای را   آتلیه» واژۀ  که اندبوده  عکاس و  نقاش  از  اعم   هنرمندان



Dépôt )دپو( 

  ذرات.  4  انبارگ. 3  پوشوشگ  گارانتی،. 2  بانکیگ   سواب به  چک   گذاشوتن  مانند  گذاشوتن، امن  محل  در  را چیزی.  1: دپو

 بازداشتگاه. 6 ترامواگ اتوبوس،  پارکینگ .  5 رسوبگ  جرم،  آب،  در معلق

  معنی(.  993: 1385  انوری،) اسوتآمده  مخزن و  غات و  اجناس  انبار  معنی به   دپو» واژۀ سوخن،  فارسوی  فرهنگ   در

  در    غرب  دپوی» و   شورق  دپوی»تر،پیش. اسوت رانیاتوبوس وا د  شورکت  هایاتوبوس  پارکینگ   فارسوی،  در   دپو» دیگر

  های سوال  در شوهری  فضوای  از  خارج به  هاپارکینگ   این  انتقال  با وا د بودندگ شورکت  هایاتوبوس  شوبانۀ  پارک  محل تهران

 هایواژه همراهبه  خاص،  مقحعی  در   دپو»واژۀ.  شودسوپرده فراموشوی دسوت به  کمکم و  محدود  ،واژه این  از  اسوتااده اخیر،

 هایواژه و   de luxe :  دولوکس» ، autocar (:  شووهریبین اتوبوس)  اتوکار» ، minibus :  بوسمینی» ، autobus :  اتوبوس»

 .استشده  ما  زبان وارد رانیاتوبوس  تجارت و سازیاتوبوس  صنعت به مربوط

Héroïne )هروئین( 

 . (مادۀ مخدر) هرو،ین. 3  فیلمگ  اول  نقش  یا  کتاب  در(  زن)  اصلیشخصیت. 2  قهرمانگ  زن. 1

. اندآمده  جداگانه  مدخلی  در سووم  معنی و  مدخل  یک   در  دوم  و اول  معانی  ،(1231:  2012) 4روبر فرانسوۀ  فرهنگ   در

 این  دلیل،همین داردگ به  کاربرد  مخدر  مادۀ خصووص  در  تنها  و  شودهگرفته  وام  شویمی  علم  از هرو،ین واژۀ  فارسوی،  زبان  در

 و  هسووتند نامأنوس  زبانانفارسووی برای  م بت  معنایی  بار با  دیگر  معنی  دو اسووت،  منای  معنایی بار  دارای  فارسووی  در  کلمه

 .ندارد خوانیهم واژه  این  در   مخدر  مادۀ»  منای  و   قهرمان»م بت  معنی  درواقع،

Minéral  )مینرال( 

  در  کپسوول و  قرص  صوورت به  هاویتامین همراهبه   که... و  منیزیم  کلسویم،  روی، آهن،  مانند  عناصوری. 2  معدنیگ  مادۀ. 1

 .رسدمی فروش به  هاداروخانه

  اصووحاح  از  داروسووازی، و  دارویی  صوونایع  در کهطوریبه  اسووت،شووده  پذیرفته  مینرال واژۀ  دوم  معنی  فارسووی،  زبان  در

  شویمی   علم  در.  اسوتیافته  راه  فارسوی به  فارماکولوژی طریق  از اخیر،  هایسوال  در  که  کنندمیاسوتااده   مینرال و  ویتامین»

 . معدنی  شیمی»  یا   معدنی مواد»  مانند  است،کاربرد داشته  قدیم از   معدنی»  اصحاح  مینرال،  واژۀ جایبه

Papillon )پاپیون( 

 پروانه.  شنای. 3  گ(روبان و مردانه  پیراهن  یقۀ برای)  پاپیون گره.  2 پروانهگ. 1

 مو   یا  لباس تزیین برای  زنان و پیراهن  یقۀ  به مردان  که  اسوت  پروانه  شوکل به  زینتی  نوار   پاپیون»  واژۀ  فارسوی،  زبان  در

 مجات  طریق  از  پواپیون  واژۀ  کوه  رسووودمی  نظر  بوه  خیواطی،  و  طرا ی  مود،  در  واژه  این  کواربرد  از.  کننودمیاسوووتاواده  آن  از

  پروانه»  فارسوی اسوم  از  شونا، رشوتۀ  و  شوره  نامیدن برای.  باشودیافته  راه  فارسوی  زبان به فرانسووی  لباس و  مد تخصوصوی

 .شودمیاستااده

Passage )پاساژ( 



  گالریگ . 4  تغییرگ. 3  عبورگ  محل راه،.  2  گ(دیگر مر لۀ به ایمر له  از یا  دیگر  محل به  محلی از  )  گذر  عبور،. 1:  پاسووواژ

 (.مقدس  کتاب  موسیقی،)  قحعه. 7  پوستگ و  پارچه  نهادن  رنگ   در.  6 موقتگ  گذر  گذرا،  عبوری،. 5

  مانند  داردگ  تجاری  جنبۀ  بیشوتر بلکه  نیسوتگ  عبور  محل  لزوماً  که  شوودمیگاته  محلی به  فارسوی  زبان  در  پاسواژ  کلمۀ

  کاربرد  موازی خیابان دو بین(  سرپوشیده راهرویی یا کوچه صورتبه) خرید مراکز  نامیدن  برای  کلمه این ابتدا.  خرید مراکز

 به   پاسواژ»  که  نیسوت  نیازی  فارسوی  معنی  در. شود   خرید  مرکز» مترادف  رفتهرفته   پاسواژ»  واژۀ  فارسوی  در  اما  داشوتگ

 بیشتر  در واقع،  باشدگداشته خروجی و ورودی  یک   فقط است  ممکن  گاهی  بلکه  باشدگ  موازی  خیابان دو بین  گذرگاه  صورت

  در   پاسواژ:  اسوتیافته  موسویقی و  نقاشوی  در  دیگری  معانی  پاسواژ  کلمۀ  فارسوی،  در.  شوودمیتوجه  مکان  این  تجاری  جنبۀ به

  به هم  را  قحعه  مهم  قسمت  دو  که  اسوت  موسویقی  قحعۀ  یک   از  بخشوی  موسویقی،  در و  اسوت  رنگ   دو  میان  رابط  رنگ   نقاشوی،

 .شودمیبرده  کار به  هنرمندان  جمع  در  فوق  معانی.  دهدمی  پیوند

Punaise  )پونز( 

 پونز.. 2  گ( شره)  ساس. 1

  سوواس،.  دارد  کاربرد  دیوار، به(  کاغذ  مانند)  سووبک   اجسووام  زدن برای  کوچک   میخ  نوعی  یعنی  دوم،  معنی  فارسووی  در

 این برای دیگر  دلیل.  دارد  پونز  مسوح   و  گِرد سور به  شوباهت  اندازه،  لحاظ  از و  نداشوته  ضوخامت بدنش  که اسوت  ای شوره

  کاغذ،  آویختن برای  طورکههمان  بردگفرومی  طعمه بدن  در  را خود  نیش خون،  مکیدن  برای  سواس  که  اسوت این  گذارینام

 .بریمفرومی  دیوار  در را پونز

Rôle )رل( 

 مأموریت.. 3  جامعهگ  در  فرد  وظیاۀ  سهم،.  2  گ(سینما  و  تلاتر)  نقش. 1

  سینما  تخصصی  هایواژه طریق از واژه  این.  رودکارمی  به  تلاتر و  سینما  در  هنرپیشه   نقش»  معنی  در  فارسی  در   رل»

  مانند  محصووالتی  وا د  عنوانبه  را(  رول)   رل»  آوایهم   واژۀ  فارسوی،  زبان  در  همچنین،  گاسوتیافته  راه  فارسوی به  تلاتر و

 به   رول. »برندمی  کار به  شووند،می  بازار روانۀ اسوتوانه  شوکلبه   که  کاغذی  ولۀ  یا  کاغذ دیواری  چاپ،  دسوتگاه برای  کاغذ

  معنی   در  رول  ،(1147:  1385  انوری،) سخن  فارسی  فرهنگ   در.  استشده  گرفته   roll»  انگلیسی واژۀ  از  کاغذ،  لولۀ  معنی

. استشده داده ارجا   رل» واژۀ  به  ، رول»  مدخل  در  و  گرفتهجای مدخل  یک  در ، نقش»  یعنی  آن، فرانسۀ  معنی  با اخیر

  در  که  یافته  راه  فارسوی به  خاصوی  هایگروه توسوط  دوم  معنی  در   رول. »اسوت    rouleau » فرانسوه  زبان  در  roll»  معادل

 .اندداشته  فعالیت  پوشکف و  کاغذدیواری  کاغذ،  تولید  و  چاپ  صنعت

Sac )ساک( 

 دادرسی. به مربوط  مدارک. 5  سارگ  ساک. 4  زنانهگ  دستیکیف. 3  فروشگاهگ  در  خرید  کیسۀ.  2  کیسهگ.  1: ساک

 برزنت   یا چرم  از معموالً  آن  جنس که  شوودمی بزرگ  کیای یا  مسوافرتی  سواک به  محدود سواک  واژۀ  کاربرد  فارسوی،  در

(  sac de sable بوکس)کیسوه    ،( sac de couchage ) خواب  کیسوه  مانند اسوت،  کیسوه  فارسوی  زبان  در سواک  دیگر  معنی. اسوت

 ،  sac plastique » فرانسۀ  معادل  یعنی  ها،فروشوگاه  در  خرید  کیسوۀ  نامیدن برای  فارسوی،  در(.  sac poubelle )  زباله  کیسوۀ و



 sac à main » برای و  شوودمیاسوتااده  دارد،  کیسوه  جنس به  اشواره که   پاسوتیک »  یا   مشومع»  ، نایلکس»  مانند  کلماتی  از

 .کنندمیاستااده  دستیکیف    یا  کیف  واژۀ از   

Virage )ویراژ( 

  رفتار،   تغییر  فرد،  سوویاسووی  مواضووع  کلی  تغییر  مجازی[  ]معنی. 3  جادهگ  پیچ. 2 اتومبیلگ  ناگهانی  کردنعوض  خط. 1

 .  (تورنسل  کاغذ  رنگ   تغییر) است  رنگ   تغییر  معنی به  شیمی  در.  4 و خوگ خلق  تغییر

  کاربرد  راسوت،  و چپ به  مارپیچ   رکات و  اتومبیل  مسویر  ناگهانی  تغییر  یعنی ، ویراژ»  اول  معنی  فقط  فارسوی  زبان  در

 .گیردقرارمی  استااده  مورد   دادن  ویراژ»  فعل صورتبه  و  دارد

Visite )ویزیت( 

 پزشکی.  معاینۀ. 4  بازرسیگ. 3  بازدیدگ. 2  ماقاتگ. 1

 واژۀ .  اسوتشوده  وارد  ما زبان به  پزشوکی  وزۀ  از و  رودمی  کار به   پزشوکی  معاینۀ» برای ویزیت  واژۀ  فارسوی،  زبان  در

  آن،  برای  فرانسویان و است  زبانان  فارسی  و پرداختۀساخته    که  شوودمیگاته  پزشوکی  معاینۀ  هزینۀ به  ویزیت  ق»  مرکب

 آن  نام و  مورداسوتااده امروزه  اما  داشوتگ  کاربرد نیز  ویزیت  کارت»  گذشوته،  در. برندمی  کار به  را   honoraires »  اصوحاح

  ویزیوت»  واژۀ  از  هم  موزه  یوا  نموایشوووگواه  دیودن  برای  این،  بر  سوووابق.  اسوووتداده   کوارت»  بوه  را  خود  جوای  و  کرده  تغییر

 .اندشده آن  جایگزین   دیدار»  یا   بازدید»  هایواژه امروزه  که  شدمیاستااده

 واژگان قرضی   ترجمۀ _

 ترجمۀ لفظ به لفظ -

های آن کلمهگیری زبانی اسوت و برای هر یک از  تجزیه صوورت ترکیبی یا اصوحا ات زبان دیگری، یکی از انوا  قرض

که »سویب زمینی  وارد شوود. برای م ال، زمانیمیگیرنده ترجمهشوود و عبارت به زبان واممیاصوحاح یک معادل قرار داده

صووورت   را بهpomme de terreای برای نامیدن آن وجود نداشووت و برای نامیدن آن اصووحاح فرانسوووی »ایران شوود، واژه

 هایی م ل: نمونه  زمینی  را به جای آن قرار دادندگ  کردند و عبارت »سیبو زمین( تجزیهدهندۀ آن )سیب  های تشکیلواژه

 (air to airهوا به هوا )

 ((to count onکردن  روی کسی  ساب

 ((afrer coolerپس خنک کننده  

 ((take a lessonدرس گرفتن  

 تعبیر قرضی   -

شوود این بدان معناسوت که »پدیده یا  تعبیر آن وارد زبان میگیرد، بلکه  در تعبیر قرضوی ترجمۀ واژۀ قرضوی صوورت نمی

:   1387ای را گسوترش معنایی دهند  )شوقاقی،  یا واژه  ای بسوازندشویء وارداتی تعبیر کنند و بر اسواس کارکرد آن، واژه

 است.تعبیر شده  typistنویس که از  قوه، خودنویس، آچار قالی و واژه ماشینمانند جاروبرقی، چراغ  گ(129

 آمیزش قرضی -



از   آید که بخشووی از آن قرضووی و بخشووی دیگرای جدیدی پدید میترکیب واژۀ قرضووی با تکواژی از زبان میزبان، واژه

 سوار، فیزیکدان، بانکدار و... .طور ماشینهمین »بردار  فارسی استگبردار که »فیلم  قرضی و  زبان بومی استگ مانند فیلم

 بندی معنایی واژگان قرضی طبقه

اسوت  دهکنندگ نویسونده نیز تا  د ممکن تاش کرنمیندی معنایی مشوخصوی پیرویبواژگان قرضوی از هیچ روش طبقه

 پردازیم:چند نمونه از هرکدام می  به معرفیال،     کندگبندی  بر اساس زمینۀ مصرف کلمات را به ده مقولۀ معنایی دسته

 نظامی -1

 دینی و مذهبی -2

 آموزشی _علمی   -3

 اداری -4

 اقتصادی و تجاری  -5

 فرهنگی و اجتماعی -6

 صنعتی   -7

 سرگرمی و ورزشی -8

 مشاغل -9

 منابع طبیعی و کشاورزی   -10

واژگان در این زبان ماندگار  پذیری زبان فارسوی، به دو دلیل مهم این نو   : در طول تاریخ واژهواژگان قرضیی ناامی   _

 شدند:

 عرب و مغول.   ضور و تسلط نظامی م ل  ملۀ -1

ریزی در سویسوتم ارتش مانند:  ضوور مسوتشواران نظامی فرانسوه و ایجاد سویسوتم نظامی قزاق در  تغییرات و برنامه -2

 دوران قاجار و رضا شاه. 

  جمله  از شووندگ  فارسوی  زبان  وارد  افراد و  فنون  آن با همراه نیز  واژگان و  اصوحا ات  از  بسویاری  شود سوبب  عوامل این

 ساچمه، گلنگدن و... .  چپاول،  چریک،  اورکت،  شنل،  شوشکه،  ژاندارم، ستراتژی،ا  پلیس،  کاپیتان،  کمیسر، ژنرال،

  اسووتقبال   با  اسووام دین  اما  اسووتگشووده ایران  وارد  مختلف طرق  از مذهب  و  دین  مذهبی:  و  دینی   قرضیی  واژگان  -

  فارسووی   زبان  وارد نیز آن  مختص  واژگان  از  بسوویاری  آن  پذیرش با بنابراین  گشوود روروبه  عرب   مله  از  پس ایرانیان  وسوویع

 خود  بوا  کوه  شووودنود  ایرانیوان  موذهبی  فرهنوگ   وارد  دیگر  طرق  بوه  نیز  دیگر  ادیوان  از  برخی  اسوووام  دین  بر  عاوه  گگردیود

  کاتولیک،   کاردینال،  پاپ،  ارتدوکس،  مرتد،  اسوووام،  رام،  ال،  اجتهاد،  جملهگ الهه، از.  کردند  زبان  وارد را  اصوووحا اتی

  زکات و... .خمس،   برکت،  اسقف،



ناگزیر   را مختص آن  کلمات  از  اسوتااده  دانشوگاهی و  علمی  ارتباط  علوم،  پیشورفت  آموزشیی: و  علمی   قرضیی  واژگان  -

آمونیواک،    برهوان،  ایجواز،  تبخیر،  مکتوب، امتحوان، جواذبوه،  اسوووتواد،  از:  وزۀعلمیوه،  نوداعبوارت  واژگوان  این  از  برخی  سوووازدگمی

  سویکل،   پاتولوژی، دکتری، لیسوانس، آکادمی، دیپلم،دیکته،  فرم،  اوره، برنشویت، بتون، ترم،  آلیاژ،  آپاندیس، اتیلن، آسوپرین،

 و... .   اسکنتیسی  سلول، رفوزه،

اسوواس مدل   بر  هاسووازمان و  ادارات  همچنین تشووکیل و های مختلف بیگانه ضووور  کومت اصیطحاا  اداری:  -

مانند: بوروکراسوی، فایل، پوشوه، پرسونل، کادر، زونکن، رفورم، ثبت،   منجر به  ضوور واژگان اداری شودندگ  های دیگرکشوور

 رجو  و... .مسلول، ر،یس، اخحاریه، اخراج،  اجب، بیان، ارباب  اداره،  سند، چک، فرم، پست،

  م ال: تاجر،  عنوان  کنند. بهمی  هاوارد زبان  خود را نیز مختصور  کلمات  با  مهارت  و شوغل مشیال:: به مربوط واژگان  -

 نرولوژیست، پنس ... .  فیزیولوژیست، مینیاتوریست، فوتبالیست، سپور، چاکر، جارچی،  دباغ،  خادم،  شحنه، مؤلف،

 خود  تخصوصوی  واژگان   امل  تجّار  و داشوت  ادامه  دراز  سوالیان  از هاملت  بین  تجارت و تجاری:  اقتصیادی واژگان  _

  ضوور نظر از  همیشوه  جغرافیایی  خاطر موقعیت مناسوببه نیز ایران  اسوتگشوده ترسوریع  و  بیشوتر ناوذ  بودندگ امروزه گسوترۀ

یافت که در گروه واژگان تجاری و اقتصوادی  توانترتیب واژگان بسویاری را میاز اهمیت باالیی برخوردار بود. بدین  بازرگانان

  سووپرمارکت،   دالر، بانک، ترانزیت، بیان،  ثمن،  ثروت،  قرض،  اقتصواد،  اجرت، اختاس،  ا تکار،  گیرند از جمله: کیلو،قرارمی

 . و...   قپان  ناع،  فیش،  چک،

  دسوووته  توانند جزء اینموارد یادشوووده می  اگرچه همه :اسییت  اجتماعی   و فرهنگی  مسییائ: به مربوط واژگان  -

  که   کلماتی و  منازل ابزار  مانند:  روندمی  کار به  روزمره  زندگی  بیشوتر منظور از آن دسوته کلماتی اسوت که در اما  قرارگیرند،

 آژانس،   آرم،  آپارتمان، تأهل، اجاس،  تلاتر،  اخبار،  آدرس،  انجمن،  سماور،  قاشوق،:  قبیل  از  روندکارمی به  اجتماعی  روابط  در

 و... .  تکریم  ا ترام،  اخبار،  فامیل،  اسپرت،  ژله،  شیک،  پارتی،  پارک، بلوار،  سوپ،  ساالد،  سینما،  اید،ولوژی،  اتیکت،

 مشوروطه و  انقاب  از بعد ایران  اسوت درها بوده کومت  تشوکیل  در  اصول  سویاسوت مهمترین  همیشوه  :سییاسیی  واژگان  -

  سوازدگ ا به خارج از ایران متمایلها رها و اصوول سویاسوی آن نگاهبرای مدرنیزه شودن، سوبب شود تا نگرش  تاش آن  از بعد

خارجی،    اتبا :  نمونه برای  داشوتگ  همراه به های خارجی واژگان قرضوی آنان را نیزآشونایی روشوناکران سویاسوی با مکتب

رفراندوم، پارلمان، سووانسووور، فدرال،    ال،یکف،  جمهوری، جاسوووس،  اسووتعارف،  اسووتعمار،  اسووتبداد،  زب،  ناسوویونالیسووت،

 ندیدا، کابینه، کنگره، پوپولیست، آنارشیست و... .دیکتاتور، دموکراسی، سوسیالیست، سنتور، فاشیست، کا

  اقوام   طریق  از  گونوه موارداین  گواهی واردات  و  آشووونوایی  جیانوری:  و  کشییاورزی  طبیعی   منیاب  بیه  مربوط  واژگیان  -

  وارد  نیز  قرضوی  اما واژگان  گها نیز وجود داردکه معادل فارسوی آنبا این نیز گرفت. در بسویاری از مواردمیصوورت  غیرایرانی

 بوران،  اردک،  گوریل،  کاکا،و،  کارامل، آناناس، جزیره،  لزون،   مام،  انسووان،  جبال، بوم، ثور،: م ل  گاندفارسووی شووده  زبان

 . ... و یونجه  قوچ، االغ، توتون،



واژگان مختص    ایران جمله  از  مختلف جوامع به هاآن  انتقال و  صونایع  پیشورفت با  صینعتی:  ابزار به مربوط واژگان  -

  تلسوکوپ،  باطری،  پرس،  باسوکول، جرس،  چرثقیل،  از جمله: آسوانسوور، آباژور، اسوتامپ،  گاسوتآنان نیز وارد زبان فارسوی شوده

  فیوز،   هندل،  تلویزیون، رادیو  پانچ،  پرینتر،  کامپیوتر، آرمیچر،  تایر،  هلیکوپتر،  مایکروفر، موبایل،  دلیجان، ماشووین، اتومبیل،

 آپارات، اتو و... .  تلمبه، آچار،  کوپه،  درشکه،  ساسات،

شود  معرفی نیز هاآن  بازی و  سورگرمی نو  جوامع، دیگر  با  ارتباط  از ورزشیی:  و  سیرگرمی  وسیای: واژگان مربوط به  -

 نیرو  هایسورگرمی و  هابازی این ابزارهای  و قوانین  ها به صوورت جهانی هسوتیم. اسوامی،و امروزه شواهد بسویاری از این بازی

  فلوت، پیانو،   ارکسووتر، ارگ،  شوووت،  فیلم،  تلاتر،  پانتومیم،  فول، توپ،  اسووت. مانند: تنیس، راکت،زبان میزبان شووده  وارد

 و... .  رالی  شحرنج،  راگبی،  استیشن،پلی  والیبال، فوتبال، ژیمناستیک،

 گیرینتیجه

ترتیب عبارت اسوت  به  فارسوی  زبان به شوده  گرفته  قرض  واژگان ورود  دالیل  تریننتایج پژوهش گویای آن اسوت که مهم

 .اجتماعی  و  صنعتی تحول  دین اسام. دیگری روند اعراب( و تأثیر و  ترکان  نظامی  نظامی ) ملۀ  ضور و  تسلط از:

  رخ   عرب   مله از  بعد  عامه  زبان  واژگان  گنجینۀ  در  رایج  و  فارسوی  زبان  هاینامهواژه  در  شوده  گرفته  وام  کلمات  بیشوتر

  فارسوی   وارد نیز  عربی زبان  از  فعل و  صوات و بوده  قید  تعدادی  فقط و  »اسوم  موجود  قرضوی  واژگان بیشوترین.  اسوتداده

 نظر از  و  گیرندقرارمی  معنایی  نظر از  هامقوله  دیگر  صودر  در  اجتماعی مسوا،ل  و  انسوانی روابط به مربوط  واژگان. اسوتشوده

 به  اوقات  »گاهی  که اسوت  این  توجه  قابل  نکتۀ. اسوت  عربی  زبان به  مربوط  شوده  گرفته  قرض  کلمات  تعداد  بیشوترین  تعداد،

 وام  از  همچنان  دارند، خود نظر  مورد  ماهوم برای بومی  کلمات  هاآن اگرچه  گویشووووران  شوووناختی،روان  و  اجتماعی  دالیل

 به  اوقات  گاهی و اسوت  اجتماعی  اعتبار  یا  هویت  کسوب برای  قرضوی، واژۀ  از  اسوتااده  اوقات  گاهی.  کنندمی  اسوتااده واژه

  اسوتااده  بیگانه واژۀ  از  مواقعی  چنین  در و  آید  شومار به  دشووار و  شوودنمی  تلقی محلوب  بومی، واژۀ  از  اسوتااده  کهاین  دلیل

 .(131:  1387  شقاقی،) ببرند   رنج  خود  ناخوشایند  ا ساس از  کمتر تا  کنندمی

 چوه  کوه  یوابیمدرمی  هوا،آن  از  هریوک   صوووحی   کواربرد  و  گیریتغیرات، چنودمعنوایی، قرض  هوا وتاواوت  تموامی  وجود  بوا

 به  متناسوووب  سوووپس  داردگ ارجحیّت  ماهوم و  پیام  انتقال  اول وهلۀ  در  واژگان،  دهندۀوام چه و  باشووویم  واژگان  گیرندۀوام

  برای درک   بلکه  زندگنمی  آسویب  هازبان  از  یک   هیچ به  مسولله این  تنها نه  دنیا روز  علم  پیشورفت با  و  اکتشوافات  و  اختراعات

  کردیم   هازبان  گسوترش به  شوایانی  کمک  بومی  هایزبان به  هاآن  تغییرات با  عاوه به  زبان  یک   لغات  در  گسوتردگی و  بیشوتر

 .است  پژوهشی  چه و  فنی  لحاظ از چه  دانشگاهی  هایرشته   یحۀ  در شگرف امری  این و

 مناب  و مآخذ

شوناسوی تاریخی، ترجمۀ یحیی مدرسوی، تهران: پژوهشوگاه علوم انسوانی (، درآمدی بر زبان1348)، آرالتور، آنتونی -1

 و محالعات فرهنگی.

 (، تاریخ زبان فارسی، تهران: انتشارات سمت.1368)  ابوالقاسمی، محسن، -2
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 دانشوگاه  شوناسویرشوتۀ زبان  ارشود  کارشوناسوی  نامۀپایان  انگلیسوی،  زبان  در  فارسوی  واژگان  ،(1384)   سوین،  داوری، -7

 .تهران  مدرس، تربیت
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