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چکیده
یکی از فرایندهای عمدد در واژ سدازی اتصصارسدازی اسدت دد در

یک حدر یدا موموعد ای از حدرو ادایینیی یدک د مد یدا ع دارتی

طوالنی میشود .انیینة اص ی اتصصارسازی را میتدوا اصدک دد دوشدی
معرفی درد د بر اساس

انسدا مدیدوشدد بدا صدر دمصدریی اندرژی

بیشصریی حو اطالعات را انصقال دهد .در ایی پژوهش ساتصما و بسدامد

د مددات اتصصدداری در زددار زبددا فارسددی انی یسددی عربددی و تردددی

اسددصان و ی بررسددی شددد اسددت .ابصدددا وبیددا هددای اینصرنصددی زددار دشددور
امزوری اسالمی ایرا ایاالت مصحددة مریکدا مصدر و تردید در شدش
حوزة ت ر سیاست ورزش توارت ع وم و فرهنگ در نظر گرفص شدد
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و برتی مصو

نزدا بد طدور تصدادفی انصبداد شدد اسدت .ع دت انصبداد

وبیا های اینصرنصی ایی اسدت دد مصدو در شدد در ایدی رسدان بد طدور

معمول در صفحة نمایشدیر بد نمدایش درمدی یدد و اسدصفاد از د مدات

اتصصاری باعث صرف اویی در فضای موازی میشود .مصو انصبادشدد

برای هر زبا شدامک  60000واژ مدیباشدد و ددک پیکدر  240000واژ را

دربرمیگیرد .یافص های تحقیق نشا میدهد د زبا انی یسی از نظر تعداد

د م (نوع) و نین بسامد تکرار د مات اتصصاری در ااییا نبست اسدت

و تردی اسصان و ی فارسی و عربدی در رت د هدای بعددی ادرار مدیگیرندد.
بررسی ساتصار درونی د مات اتصصاری نین نشا میدهد د بیش از نیمی
از د مات اتصصاری پیکدر سد حرفدی هسدصند .تلمدک در دو عامدک ا ف دا و

مالحظات رد شناتصی زار زبا مورد بررسی نین نشا میدهد د عامدک
ا ف ا و تط نقدش مزد تدری در گدرایش اهدک زبدا بد سداتت و دداربرد

د مات اتصصاری ایفا میدند.

واژههای کلیدی :د مة اتصصداری فارسدی انی یسدی عربدی ترددی
اسصان و ی

 . 1مقدمه

ساتت واژ یا صر

ببشی از زبا شناسی است د بد بررسدی سداتصار تکدواژ واژ و نیدن

فرایندهای واژ سازی میپردازد (داتام ا  .)1993یکدی از فراینددهای عمدد در واژ سدازی
اتصصارسازی است د در

یک حر

یا موموع ای از حرو

اایینیی یک د مد یدا

ع ارتی طوالنی میشود .انیینة اص ی اتصصارسازی را میتوا اصدک دد دوشدی یدا تدالش

دمین  1معرفی درد .ایی اصک ب رای نبسدصیی بدار توسدط زید
حوزة ع وم ارت اطات و زبا شناسی ارائ شد (زی
و اصوالً هر عامک دییری میدوشد با صر

در زمیندة عم کدرد انسدا در

 .)vii 1949بر اساس ایی اصک انسدا

دمصدریی اندرژی بیشدصریی حود اطالعدات را
principle of least effort

1
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انصقال دهد .اگر اصک د دوشی را در ار ود زبا و حوزة ساتتواژ در نظدر بییدری
میتوا ادعا درد برتی فرایندهای واژ سازی در زبا ها حاصک عم کرد اصدک دد دوشدی
هسصند .بدرای مادال فرایندد میدنش واژگدانی 1در واژة «عکاشدی» (حاصدک تردیدب ببدش

ابصدایی واژة «عکاسی» و ببش انصزایی واژة «نقاشی») نموند ای از اِعمدال اصدک دد دوشدی
اسددت زیددرا یددک واژ اددایینیی دو واژ شددد اسددت .اتصصارسددازی نیددن نموند ای بددارز از
پیاد سازی اصک د دوشی در ساتتواژ ب شمار می ید.

د مات اتصصاری دو نوعند :غازییها 2و سرنامها .3منظدور از غدازییهدا صدورتهدای

دوتا شد ای هسصند د از تردیب حرو
بدو توا ب صورت وایدی

غدازیی واژ هدای تشدکیکدهنددة یدک ع دارت

حاصدک مدیشدوند .بدرای مادال « .ش( ».هودری شمسدی)

نمون ای از یک غازیی در فارسی است .سرنام نین ب همیی شدکک سداتص مدیشدود بدا ایدی
تفاوت د صورت حاصک ب عنوا واژ ای مسصقک در زبدا شدناتص و ت فدی مدیشدود مانندد
«هما» (هواپیمایی م ی ایرا ) .الزم بد کددر اسدت دد در ایدی پدژوهش تمدام صدورتهدای
اتصصاری اع از غدازییهدا و سدرنامهدا مددنظر ادرار گرفصد اندد .صدر نظدر از ایدی دد
غازییها یا سرنامها یون ساتص میشوند ایی گون د مات (ا ص ن تمام نزا) بد تددری
و ب مرور زما و با توا ب نیاز اهک زبا ب واژ های مسصقک و مصعار
اایی د گا اهک زبا واژ ای اتصصاری را ب دار میبرند بدی

ت ددیک مدیشدوند تدا

دد از اصدک و ریشدة

اطالع داشص باشند .نمونة بارز ایی مسدئ د مدة اتصصداری  laserدر انی یسدی اسدت دد بدا
واود دداربرد گسدصردة

بسدیاری از مدردم انی یسدیزبدا از صدورت اصد ی ایدی د مدة

اتصصاری گا نیسصند.
در ایی پژوهش می دوشدی پدا از مدرور پیشدینة تحقیدق بد
د مات اتصصاری پاسخ دهی  .نبست ایی د

ندد پرسدش درتصدو

زار زبا فارسی انی یسدی عربدی و ترددی

از حاظ داربرد د مات اتصصاری در فضای موازی اینصرنت

تفاوتها یا ش اهتهایی بدا

یکدییر دارند؟ پرسش دوم ایی د ساتصما مصداول د مات اتصصداری یسدت و از میدا
1

blending
initialism
3
acronym
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د مات اتصصاری یک دو س یا زار حرفی ددام گرو رای تدر اسدت؟ از سدوی دییدر
با توا ب ایی د

زار زبا مورد نظر در ایی پدژوهش بد رد هدای سداتتواژی مصفداوتی

تع ددق دارنددد ایددی پرسددش مطددرا اسددت دد رد بندددی سدداتتواژی د نقشددی در فراینددد
اتصصارسازی دارد؟
 .2پیشینة تحقیق

در ایی ببش ب معرفی پژوهشهای انوامشد در ار ود د مات اتصصاری میپردازی .

 .1 .2شقاقی ()1389

شقاای زار ا یوی اص ی سرواژ سازی را ب شرا زیر معرفی میدند:

( )1حرو

اول ند د م « :اتکا» (اتحادیة تعاونیهای داردنا ارتدش) « زفدا» ( مدوزش

زبا فارسی)
( )2حرو
( )3حرو

اول نام تارای سازما یا مؤسس « :ایرنا» ()Islamic Republic News Agency
اول ترامة اس تارای« :سا » (سازما

( )4مین ای از حرو

زادیببش ف سطیی)

و هواها« :توانیر» (تو ید و انصقال نیرو)

 .2 .2ییتس و همکاران ()2000

با توا ب نارسایی در شیو های مرسوم و دسدصی در شناسدایی سدرنامهدا ییدصا و همکدارا

( )2000شیو ای ادید برای اسصبرا سرنامها در محیط دصاببانة دیویصال ارائد دادندد .در
ایی روش ا یوهای پی.پی.ام 1.مصعددی برای ددگذاری سرنامها بر م نای تعرید شدا بد

دار رفص است .در ایی مدل زار مشبصة مورد اسصفاد در ددگذاری هدر سدرنام ع ارتندد
از )1( :ااییا سرنام ا ک یا بعد از تعرید

( )2فاصد ة بدیی سدرنام و تعرید

گرفص شد از د مات برای ساتت سرنام و ( )4شمار حرو

( )3حدرو

گرفص شد برای تشکیک سرنام.

ییصا با اسصفاد از ایی مشبص ها و نین ا یوهای پی .پی .ام .توانسدت مدد ی ارائد دهدد دد
PPM

1
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برنام ای رایان ای بصواند از رشص ای از د مات ب طور توددار سرنام بسازد .یافص های تحقیدق
مذدور نشا داد د ایی روش از شیو های شمّی و دسصی دار مدتر است.
 .3 .2تقوا و گیلبرت ()1999

تقوا و گی رت ( )1999در اریا طراحی سیسص پاپردازش  1ازت اصالا تروای مدصی

از ابنارهای تشبیص دارادصر نوری 2بدا مشدک ی بد ندام د مدات اتصصداری موااد شددند.
د مات اتصصاری د ماتی بودند د در فرهنگ واژ ها در نمیشدند اما ب وفدور در مصدو

ب دار میرفصند .ببش عمد ای از سامانة مذدور درگیر تشبیص د مات اشص ا بود .در پدی
بروز ایی مشکک تقوا و گی رت سامان ای را برای ردیابی ایی نوع د مات طراحدی دردندد.
ایی سامان در زار مرح عمک میدند :مرح ة مادگی فی صر درو داد تقطید بداایمانددة
درو داد ب واژ ها و عم کرد ا یوریص ردیابی د مة اتصصاری.
الف) مرحلة آمادگی :در ایی مرح

فزرستهایی ب سامان ارائد مدیشدود )1( :فزرسدت

د مات مرزنما3؛ مانند  and theو غیر  .سامان باید ایی ا یک د مات را از د مات معمدو ی
تمین دهد تا ا یوریص بصواند بد تدوبی عمدک دندد )2( .فزرسدصی از د مدات مرادوعی یعندی

د ماتی د در مصی ب وفور ب دار رفص اند اما د مة اتصصداری نیسدصند؛ مانندد د مدة  tableیدا
 figureیا اعداد .هر

ایی ا یک د مات بیشصر دنار گذاشص شوند سامان با سرعت و دات

بیشصری میتواند د مات اتصصداری درو مدصی را تشدبیص دهدد )3( .دادگدانی از د مدات
اتصصاری ب همرا تعری شدا ( )4مصندی دد ادرار اسدت سدامان د مدات اتصصداریاش را
اسصبرا دند.
ب) مرحلة فیلتر :در ایی مرح
حرو

درو داد پدیشپدردازش شدد و سدطرهایی از مدصی دد بدا

بنرگ در شد اند و معموالً عنوا اص ی یا فرعی هسصند دنار گذاشدص مدیشدوند.

در همیی مرح

سامان ب فزرست د مات مراوعی نین مرااع میدند .اگر سامان احصمدال
1

post-processing
(OCR (Optical Character Recognition
3
stopwords
2
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داد د با یک د مة اتصصاری مواا شد است ابصدا
اسصوو میدند و اگر

را در فزرسدت د مدات مرادوعی

را در فزرست مذدور نیافت ب دارش ادام میدهد.

ج) تقطیع باقیماندة درونداد به واژهها :در ایی مرح

بدرای اندواع مبص د

د مدات

او ویتهای تاصی در نظر گرفص میشود .او ویتهای مذدور ع ارتند از ایی دد د مد یدا
مرزنماست یا د ماتی با تط تیر است یا د مة اتصصاری است و یا د م ای معمو ی است
د در هیچ یک از مقوالت باال نمیگنود .الزم ب کدر است د ا یوریص نمیتواند ب طدور
دامک د مات مرزنما را نادید بییدرد زیدرا در ایدی صدورت بسدیاری از د مدات اتصصداری
تشبیص داد نمیشوند .برای ماال اگر سامان حر
دنار بیدذارد

اضاف  ofرا ب عندوا د مد ای مرزنمدا

گدا د مدة اتصصداری ) DOE (Department of Energyتشدبیص داد

نمیشود.
د) عملکرد الگوریتم :در تریی مرح
شناسایی میدند و رایة اص ی تعری
 .4 .2هارلی ()2004

هار ی مؤ

مقا ای است با عنوا

ا یوریص توا ی شنا و راید د مدة اتصصداری را
احصما ی

را مییابد.

را  The CIAاما *The NASA؟ منظدور از سدصار در

باالی د مة «ناسا» ایی است د داربرد ایی واژ با حدر

تعرید

 theغیردسدصوری اسدت.

هار ی برای پاسخ ب ایی پرسش  61سرنام را از وبیا های انی یسدی اسدصبرا ددرد و نشدا
داد د رفصار نحوی صورتهای دوتا سازیشد و اتصصداری ااعدد مندد اسدت .بدر اسداس
تحقیق مذدور سرنامها مانند اس های تا
حذ

عمک میدنند و از ایی رو حدر

تعرید

the

میشدود در حدا ی دد صدورتهدای غدازیی عم کدرد صدورت او یدة تدود یعندی

اس های مردب را حفی درد و حر

تعری

را حفی میدنند.
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 .5 .2دانلز ()2005

از نوا د اسناد نالیی بسیار زیادی در دنیای موازی وادود دارد در اغ دب مدوارد یدافصی
اطالعات مورد نظر اسصووگر دشوار است .زبا شناسدا رایاند ای دوشدید اندد بدا طراحدی
برنام های رایان ای مبص

اسدصوو و یدافصی اطالعدات را تسدری ب بشدند .دان دن دوشدید

است شناسایی د مات اتصصاری در مصو پنشدکی زبدا سدوئدی را زمدایش دندد .وی بدا

دمک شیو ای ااعد بنیاد 1ایدی ددار را انودام داد و

را بدا شدیو هدای مبص د

یدادگیری

ماشیی 2مقایس درد .یافص های تحقیق مذدور نشدا داد دد اگدر برنامدة رایاند ای اطالعدات
نحوی دافی داشص باشد و نین پیشپردازش مصنی صدورت بییدرد برنامد مدیتواندد د مدات

اتصصاری ب داررفص در مصو پنشکی وبیا های سوئدی را تشدبیص دهدد .از نودا دد در
حوزة ع و ع وم پنشکی د مات اتصصداری فراواندی بدرای نامیدد دسدصیا هدا روشهدا
بیماریها یا داروها ب دار میرود ایی دار دمدک بسدیاری بد محققدا حدوزة پنشدکی در
اسصبرا سری اطالعات میدند.
 .6 .2شوارتز و هرست ()2003

در تحقیقی دییر شدوارتن و هرسدت دوشدید اندد ا یدویی را بدرای اسدصبرا اطالعدات از
کیدة مقاالت زیست-پنشکی ارائ دهند .از نظر نا حو گسصردة مصو ع مدی دا ش
بنرگی را پیش روی محققا بازیابی اطالعات ارار داد است .با توا ب بسامد بسدیار زیداد
د مات اتصصداری در مصدو ع مدی ایدی دو محقدق بدر روی اسدصبرا ایدی گوند د مدات
مصمردن شدند و ا یوریص ساد و در عیی حال سریعی را برای اسصبرا د مدات اتصصداری
از مصو زیست-پنشکی عرض دردند .دار نا در واا اسصبرا د مة اتصصاری ب همدرا
تعری د

در مددصی بددود اسددت .نددا بددا ایددی د د از رویکردهددای یددادگیری ماشددیی در

زبا شناسی رایان ای اسصق ال درد اند معصقدند در ایی زمینة مشدبص اسدصفاد از ا یدوریص
ساد مناسبتر است .ب اعصقاد نا منیت سادگی ا یدوریص ارائد شدد ایدی اسدت دد در
زمانی دوتا ب هد

مورد نظر دست مییابد .با ا یوریص

نا میتوا در یدک اانید هدنار
rule-based
machine learning

1
2
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کیدة مقا را پردازش درد و د مات اتصصاری نزا را اسصبرا نمود .ا یوریص
زبا ااوا و در  260سطر نوشص شد و دار با

ندا بد

ب تبصدص تاصدی نیداز نددارد .شدوارتن و

هرست نین مانند دان ن ب ایی نصیو رسیدند د تطاهای مواود در برنام با افنود اطالعات
نحوی د میشود .ناگفص نماند د پیش از هدر عم یدات اسدصوو توسدط ایدی برنامد بزصدر
است یک کید از پیکرة معیی ب برنام ارائ شود تدا برنامد بصواندد بد راحصدی در کیددة
مقاالت مشاب ب اسصوو بپردازد.
 .7 .2رضا قلی فامیان ()2008

رضا ا ی فامیا ( )2008ب بررسی د مات اتصصاری در فارسی و انی یسی و میدنا اسدصفاد
از نزا در وبیا های اینصرنصی پرداتص است .در ایی پژوهش ادعا شد اسدت دد در اوامد
توسع یافص د سدرعت زنددگی باالسدت و گدرایش بد ااصصداد زبدانی وادود دارد دداربرد
د مات اتصصاری نین بیشصر است .برای ارزیابی ایی فرضی وبیا هایی در دو زبا فارسدی و
انی یسی در شش حوزة ات ار دو ت ع وم توارت ورزش و فرهنگ انصباد شدد اسدت
و د مات اتصصاری مواود در نزدا شدمارش شدد اسدت .یافصد هدای پدژوهش فدوش نشدا
میدهد د در زبا انی یسی اسصفاد از د مات اتصصاری رای تر از زبا فارسی است.
 .8 .2زاهدی و شریفی ()1390

زاهدی و شریفی ( )1390پا از مقدم ای دربارة اهمیت اتصصارسدازی و ویژگدیهدای
در زبا فارسی دوشید اند سابقة ایی فرایند واژگانی را در تط میبی فارسی باسصا و تدط
پز وی نشا دهند .نا نین بر ایی باورند د انیینة اص ی فرایند اتصصارسازی اصک ااصصداد
و د دوشی در زبا است .نا ب نقک از تفض ی ( 1375و  )1376و امینی ( )1383ب وادود
برتی د مات اتصصاری بر روی سک های دور ساسانی و اشکانی اشار درد اندد .زاهددی
و شریفی اسصدالل میدنند د اتصصارسدازی در زبدا فارسدی از اددمت زیدادی برتدوردار
است و در گذشص احصماالً ب د یک محدودیت در فضای دصی ها نیارندگا مایک ب اسدصفاد
از د مات اتصصاری بود اند.
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 .3اختصارسازی در زبانهای فارسی ،انگلیسی ،عربی و ترکی استانبولی

پیش از شنایی با اتصصارسازی در زار زبا فارسی انی یسی عربدی و ترددی اسدصان و ی

ابصدا با ردة زبانی و ب ویژ ردة ساتتواژی ایی زار زبا

شنا میشوی .

 .1 .3فارسی

فارسی یکی از زبا های ایرانی شاتة زبا های هندوایرانی است و امروز بد طدور عمدد در
ایرا افغانسصا و تاایکسصا تک میشود .ایی زبا دن ا ة زبا فارسی میان است دد زبدا
رسمی و ادبی دورا ساسانی بود .فارسی  110می یو مدصک مدادری دارد و در سد دشدور
فوشا ذدر زبا رسمی است.
دسصور زبا فارسی شد ی بسدیاری از زبدا هدای هنددواروپایی و بد تصدو

زبدا هدای

تانوادة هندوایرانی است .زبا فارسی میان ماهیت تونی ای 1زیدادی بد تدود گرفدت زیدرا
انا دسصوری را از دست داد و وندهای حا ت

ب حدااک رسید .فارسی امروزی نین ایی

تصوصیات را ب ارث برد است .ب ایدی ترتیدب از نظدررد شناسدی سداتتواژی فارسدی

معاصر زبانی د و بیش گسسص  2ب شمار می ید.

هما طورد در ببش  .8 .2اشار شد اتصصارسدازی در فارسدی اددمت زیدادی دارد و
سابقة ساتت د مات اتصصاری ب دورا باسصا برمیگردد .در فارسی معاصر نین بنا ب نیداز
سازما ها و نزادهای دو صی و غیردو صی د مات اتصصاری ساتص شد و مدیشدود .در زیدر
برتی از ایی د مات اتصصاری را مرور میدنی :
 :ص ی اهلل ع ی و

وس

 :صفح
ر  :رحم اهلل ع ی
.ش : .هوری شمسی
پ.ت.ت : .پست ت یرا

ت فی
analytical
isolating

1
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هما :هواپیمایی م ی ایرا
سی ا :سیسص یکپار

بانک م ی ایرا

شابک :شمارة اسصاندارد بییا م ی دصاد
مرور ماالهای فوش نکات اا ب توازی را تاطرنشا میسازد .نبست ایی د د مدات
یا نشان های اتصصاری در فارسی میتواند یک حرفی (

) دوحرفدی ( .ش ).سد حرفدی

(هما) یا زارحرفی (سی ا) باشد .دوم ایی د مانند واژگا معمو ی زبدا دد گدا

نددمعنا

هسصند گا د مات یا نشان های اتصصاری نین ندمعنا هسصند .برای ماال « » ه مدیتواندد

ب شمارة صفح اشار دند و ه نشان ای باشد برای ص وات بر پیام ر اسالم( ) .نکصدة دییدر
ایی د گا حرو

اتصصاری ب حاظ وایی بدا یکددییر تشدکیک یدک زنویدرة منسدو را

نمیدهندد و دذا دداربرد نددانی پیددا نمدیدنندد (مانندد «پ.ت.ت .)».بدرعکا د مدات
اتصصاری د از تردیب واهایشا زنویر ای شنا و مصعار

در زبدا بد وادود مدی یدد

ب احصمال زیاد راحتتر توسط اهک زبا ب دار میروند (مانند «هما»).
 .2 .3انگلیسی

زبا انی یسی ب تانوادة ژرمنی غربی تع ق دارد د ابصدا در انی سصا تک میشد و امدروز

در ااصی نقاط ازا ب عنوا زبا اول یا دوم و ه

نیی ب عنوا زبا اول ع د ارت اطدات

فناوری و حمک و نقک داربرد دارد .از نظر امعیت گویشور مادری بعد از ینی ماندداریی و
اسددپانیایی سددومیی زبددا بد شددمار مددی یددد و نیددن زبددا رسددمی اتحادیددة اروپددا دشددورهای
مشصرکا مناف و سازما م دک اسدت .زبدا انی یسدی معاصدر حاصدک تردیدب گدویشهدای
نندیک ب ه است د امروز نزا را گویشهایی از انی یسی باسصا مدیدانندد .بسدیاری از
د مات ایی زبا ریشة التیی دارند زیرا در گذشص التدیی زبدا دمکدی د یسدای مسدیحی و
اامعة روشنفکری اروپا بود.
در دسصور زبا انی یسی برتال
هسصی  .برای ماال در ایی زبا برتال

اغ ب زبا های هنددواروپایی شداهد حددااک تصدری
زبا های مدانی و ه نددی ادنا دسدصوری و یدا
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مطابقة صفت واود ندارد .از نظر رد شناسی انی یسی زبا گسسص محسود مدیشدود و بد
بیا دییر معنای ام در

ن با تردیب وندها و ریش های مصعدد ب کد از طریدق رایدش

ساز ها و افعال دمکی منصقک میشود .پرسدش نفدی سداتت موزدول و واد اسدصمراری و
غیر ن از طریق وندافنایی ب ک ب واسطة افعال دمکی انوام میگیرد.
ب د یک گسصردگی داربرد انی یسی در سرتاسر ازا داالها و تدمات بیشدماری بدا ندام
انی یسی روانة بازارهای ازدانی مدیشدوند و بددیزی اسدت ندامگدذاری ایدی ا یدک داالهدا و
تدمات مسئ ای اا بتواد در زبدا اسدت .شدردتهدا و نزادهدای ااصصدادی و تددماتی
نامگذاری محصوالت تود را یکی از مراحک ت یغات میدانند و معصقدند ندام مناسدب یکدی
از رموز موفقیت تواریشا است .یکی از ویژگیهای نام تود در دنیدای ت یغدات دوتدا
است و همیی نکص باعث شد است د اهک زبا انی یسدی بد اتصصارسدازی روی

بود

بیاورند .در واا تص ت ازا شمول بود زبدا انی یسدی باعدث شدد اسدت هد زمدا بدا
واژ سازی ب طرش مبص

2

(مانند ارضگیری 1ابداع

تردیب و غیر ) اتصصارسازی نیدن

پرطرفدار باشد .در اددول زیدر ندد نموند از د مدات اتصصداری زبدا انی یسدی را مدرور
میدنی .
جدول  .1نمونههایی از کلمات اختصاری انگلیسی
معادل فارسی

ع ارت دامک

د مة اتصصاری

1

سانصیگراد

centigrade

C

2

ایاالت مصحد

United States

U.S.

3

و دییرا

et alii

et al.

4

بیبیسی

British Broadcasting Corporation

BBC

5

ناتو

North Atlantic Treaty Organization

NATO

6

ینر

7

پ یا بییا م ک

light amplification by stimulated
emission of radiation
International Criminal Police
Organization

laser
Interpol

borrowing
coinage
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با مرور اطالعات ادول باال درمییابی در انی یسی د مدة اتصصداری تدکحرفدی ()C

دوحرفی ( )USسد حرفدی ( )BBCزدارحرفی ( )NATOپدن حرفدی ( )laserو حصدی
هشتحرفی ( )Interpolواود دارد .دوم ایی د بعضی د مات اتصصاری از د مات التدیی
گرفص شد اند مانند ( et alاا ب ایی است د تود ایی د مة مردب التیی در انی یسی داربرد
ندانی ندارد اما د مة اتصصاری

ب ویژ در مصو ع می داربرد فراوا دارد) .نکصة دییر

ایی د ااعدة دامالً اابصی برای ساتت د مة اتصصاری واود نددارد .بدرای مادال در د مدة
اتصصاری  BBCاو یی حرو

ع ارت س د مد ای British Broadcasting Corporation

انصباد شد است در حا ی د در  Interpolنیی اس وبی رعایت نشد است.
 .3 .3عربی

1

عربی مز تریی زبا تانوادة زبا هدای سدامی اسدت دد در تاورمیاند و فریقدای شدما ی
داربرد دارد .ب د یک گسدصردگی اغرافیدایی

گدویشهدای مبص فدی در ایدی زبدا دیدد

میشود .با واود تنوع و تفاوت وایی و واژگانی ایی زو ها و گویشها ب دالیدک سیاسدی
و اومی همیا

نزا را نمون هایی از یک زبا واحد میدانند .گفصنی است عربی دالسیک

ار نی در ایواد نیی انسوامی تلایر بسیار دارد .اگر تمام گون های عربی را در حکد یدک
زبا واحد در نظر بییری ایی زبا  280می یو نفر گویشور مادری دارد و اگدر گوند هدای
را از ه تفکیک دنی گونة عربی مصری ب عندوا بدنرگتدریی گوند  95می یدو نفدر
گویشور دارد.
زبا نوشصاری عربی از زبا ار

نشلت گرفص است د بد طدور گسدصرد در مددارس و

دانشیا ها تدریا میشود .گونة نوشصاری عربی با ا ف ای عربی و از راست بد

دن نوشدص

میشود هر ند در برتی نقداط گوند هدای شدفاهی ایدی زبدا بدا ا ف دای التدیی نیدن نوشدص
میشود.

Semitic

1
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برتال

اغ ب زبا ها در عربی برای ساتت واژ ها دمصر از وندافنایی اسصفاد میشود

و د مات ادید بیشصر از طریق تغییر و تحول ریش و سصاک مشصق میشوند .ب ایی ترتیب از

منظر رد شناسی عربی در ردة زبا های میبص  1اای میگیرد.

ا غینددانی( )2007معصقددد اسددت ددداربرد د مددات اتصصدداری در عربددی مصددداول نیسددت و
غتشناسا عرد

در گذشص و

در زما حاضر ترایح میدهند د مات را ب صدورت

دامک ب دار ب رند .ساتت د مات تردی ی در زبا عربی نین ندا رای نیست .با ایی حدال
تعدادی د مة اتصصاری ساتص شد است د در زیر ب معرفی نزا میپردازی :
د :ددصر
.م.ع :.امزوری عربی مصر
د  :دی ومصر
ش.م :.ا ک از میالد
هما طدور دد در بداال مدیبیندی د مدات و نشدان هدای اتصصداری در عربدی مدیتواندد
یکحرفی (د) یا دوحرفی (د ) باشد و یا بیش از دو حر

داشص باشد ( .م.ع.).

 .4 .3ترکی استانبولی

زبا تردی اسصان و ی از شاتة انود غربی زبا های تردی ریش گرفص است .ایدی زبدا
رای تریی زبا از شاتة زبا های تردی است و اغرافیای

شامک تردی و ا رس شما ی و

ببشهایی دو ک از عراش یونا ب غارسصا امزوری مقدونی دوزوو و انی است.
ایی زبا در ارو مصمادی شاهد تحوالت بسیاری بود است و یکی ازایی تحدوالت دد
در دورا

تاتورک رخ داد تغییدر ا ف دای عامدانی بد ا ف دای التدیی بدود .در همدا دورا

د مات عربی بسیاری از زبا تردی حذ

شد ( ویا  .)1999از نظدر رد شناسدی ترددی

زبا پیوندی 2اسدت و بسدیاری از مفداهی دسدصوری یدا واژگدانی از طریدق پیوندد ونددها بد
یکدییر منصقک میشود.
برتی د مات اتصصاری رای در زبا تردی ب شرا زیرند:
fusional
agglutinative
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(دانشیا )

Ü: ÜNiversite

(ببش)

bÖl:böLüM

(تردیة ناتو ی باسصا )

EAT: Eski Anadolu TüRkçEsi

(ارمنی)

Erm.: Ermenice

(حضرت)

Hz: Hazret

 .4گردآوری دادهها

ب منظور گرد وری داد ها و ایواد پیکرة پدژوهش محققدا ابصددا شدش مقو د یدا حدوز را
شامک ت ر سیاست ع وم فرهنگ ورزش و توارت انصبداد ددرد اندد .در مرح دة بعدد
وبیا های اینصرنصی زار زبا مورد نظر پژوهش در زار دشور انصباد شد اسدت  .پیکدرة
مربوط ب وبیا های زبدا فارسدی از دشدور امزدوری اسدالمی ایدرا انی یسدی از ایداالت
مصحدة مریکا عربی از دشور مصر و تردی اسصان و ی نین از دشدور تردید اسدصبرا شدد
است .صفحات مربوط ب ت ر از وبیا های ایرنا سوشیصدپرس یاهو االهرام و ت ر تدرک
اسددصبرا شددد اسددت .در تصددو

وبیددا هددای سیاسددی نیددن ب د تارنماهددای دو صددی ماننددد

وزارتتان های زار دشور مورد نظر مرااع شد اسدت .در مدورد ع دوم بد وبیدا هدای
دانشیا ها و انومیهای ع می در تصو

فرهنگ ب وبیا موز ها و مرادن فرهنیدی در

مورد ورزش ب وبیا باشیا های ورزشی و در تصو

توارت نین ب وبیا شدردتهدای

بنرگ مرااع شد است .در وبیا هدای مدذدور بد طدور عمدد بد صدفحات دربدارة مدا

تاریبچ  2و نظایر

مرااع شد است .ا ص در مواردی ب تصو

1

در وبیا های ت ری و

ورزشی مقاالت اص ی وبیا ها نین مورد توا ارار گرفص است.

در ایی پژوهش با دو اصطالا نوع 3و شمار 4نین سرودار داری  .منظدور از ندوع وادود

یک د مة اتصصاری در پیکر و منظور از شمار تکرار

در پیکرة مذدور اسدت .در ایدی

پژوهش ه نوع و ه شمار د مات اتصصاری مد نظر است و اطالعات مداری مربدوط بد
1

About Us
History
3
type
4
token
2
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هر دو مورد ارائ میشود .حو مورد نظر برای هر یک از مقوالت شش گان  10000د م
بود و بنابرایی برای هر زبا پیکر ای شامک  60000د مد گدرد وری شدد اسدت .بد ایدی
ترتیب دک پیکرة مربوط ب

زار زبا شامک  240000واژ میباشد.

 .5یافتههای پژوهش

پا از ایواد پیکدر د مدات اتصصداری موادود در مصدو شناسدایی و شدمارش شددند .در

پیکرة فارسی  17نوع د مة اتصصاری با شدمار  76مدورد بد ددار رفصد اسدت .زدار د مدة
اتصصاری «ر » (رحم اهللع ی ) با شدمار  . « 14ش( ».هودری شمسدی) بدا شدمار « 12ناادا»
(نیددروی انصظددامی امزددوری اسددالمی ایددرا ) بددا شددمار  6و «ع» (ع ی د ا سددالم) بددا شددمار 5
پربسامدتریی د مات اتصصاری پیکرة فارسی هسصند.
در پیکرة انی یسی  330نوع د مة اتصصاری بدا شدمار  1449مدورد مشداهد شدد .زدار
د مة اتصصاری پرشمار در پیکرة انی یسی ع ارتند از US (United States) :با شمار  250مورد
) p.m. (post meridiemبا شمار  e (electronic) 50با شمار 50و )a.m. (ante meridiem

با شمار .35
مرور وبیا های مربوط ب زبا عربی نشا داد تنزا زار د مة اتصصاری در وبیدا هدای
مشاهد شد ب دار رفص است .زدار د مدة مدورد نظدر ع ارتندد از :ش.م( .ا دک از مدیالد) بدا
شمار 21ت (ت فی) با شمار  10د (دی ومصر) با شمار  6و ا خ (ا ی تری ) بدا شدمار  .4بد
ایی ترتیب شمار د مات اتصصاری پیکرة عربی  41مورد میباشد.
در وبیا های زبا تردی اسصان و ی نین  68نوع د مدة اتصصداری بدا شدمار  379مشداهد

شد .زار د مة اتصصاری پرشمار در پیکرة ترددی بد شدرا زیرنددYETKM (Yunus ( :
 Emre Türk Kültür Merkeziبا شدمار  Hz (Hazret) 11بدا شدمار ODTÜ (ÜOrta 8

) DuGu Teknik Üniversitesiبا شمار  ،6و ) TSK (Türk Silâhli Kovvetleriبا شمار

 .4ادول زیر اطالعات ماری مربوط ب نوع و شدمار د مدات اتصصداری در ددک پیکدر را
نشا میدهد.
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جدول  .2اطالعات آماری نوع و شمار کلمات اختصاری پیکره
زبا

نوع

شمار

1

انی یسی

330

1449

2

تردی

68

379

3

فارسی

17

76

4

عربی

4

41

419

1945

موموع

بر اساس اطالعات ادول فوش از نظر تعداد د مات اتصصاری (نوع) انی یسدی در رت دة
اول و تردی اسصان و ی در ااییا دوم است .فارسی و عربی نیدن بدا فاصد ای نسد صاً زیداد در
ااییا سوم و زارم ارار میگیرند.
مقایسة شمار د مات اتصصاری در مقوالت شش گانة پژوهش نیدن حدائن اهمیدت اسدت.
ادول زیر اطالعات ماری مربوط ب شدمار د مدات اتصصداری را در مقدوالت شدشگاند
نشا میدهد.
جدول  .3شمار کلمات اختصاری پیکره در مقوالت ششگانه
موموع

تر

سیاست

ع وم

توارت

ورزش

فرهنگ

1

انی یسی

184

299

181

218

237

330

1449

2

تردی

91

73

88

31

40

56

379

3

فارسی

14

12

11

9

12

18

76

4

عربی

0

6

32

0

0

3

41

289

390

312

258

289

407

1945

موموع

شمار

مرور اراام ادول نشدا مدیدهدد هدر یدک از زبدا هدا از منظدر مقدوالت و حدوز هدای
ششگان رفصاری د و بیش مصفاوت نشا میدهند .در پیکرة زبا انی یسی مقو ة فرهندگ
بیشصریی و مقو ة ع وم دمصریی د مات اتصصاری را ب تود اتصصا

میدهند .مقو دة ت در
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در انی یسی نین مار پایینی را نشا میدهد در حا ی د در پیکدرة زبدا ترددی اسدصان و ی
مقو ة ت ر بیشصریی مار د مات اتصصاری را بد تدود اتصصدا

داد اسدت .تفداوت میدا

پیکرة ترددی اسدصان و ی و انی یسدی محددود بد ایدی نیسدت .بدرتال

انی یسدی دد در

فرهنگ پربسامدتریی مقو ب شمار می ید در پیکرة تردی اسصان و ی ایی مقو د

زدارمیی

مقو محسود میشود .در پیکرة فارسی فاص ة معنیداری میا مقدوالت دیدد نمدیشدود
هر ند در ایی زبا مقو ة فرهنگ با  18مورد دمی از سایر مقدوالت بداالتر اسدت و از ایدی
ان ش ی پیکرة زبا انی یسی اسدت .پیکدرة فارسدی از حداظ پداییی بدود بسدامد د مدات
اتصصاری مقو ة توارت با پیکرة تردی اسصان و ی ش اهت دارد .از دییر نکات اابکتلمدک در
تصو

ادول باال ایی است دد در زبدا عربدی  32مدورد (حددود  )%78از ددک د مدات

اتصصاری ایی زبا در وبیا های مقو ة ع وم مشاهد شدد اندد .ایدی در حدا ی اسدت دد در
حوز های ت ر توارت و ورزش هیچ موردی از د مات اتصصاری دید نشد .ب طدور د دی
میتوا نصیو گرفت دد در ددک پیکدرة ایدی پدژوهش مقو دة فرهندگ بیشدصریی و مقو دة
توارت نین دمصریی شمار د مات اتصصاری را ب تود اتصصا

داد اند.
تشدکیکدهندد نیدن

در ایی پژوهش ب ساتصما د مات اتصصاری از نظر تعدداد حدرو

توا شد است .ادول زیر اطالعات ماری مربدوط بد سداتصار د مدات مدورد بررسدی را
ارائ میدهد.
جدول .4تعداد حروف کلمات اختصاری کل پیکره
شمار

یک

دو

س

زار

پن

انی یسی

16

63

172

60

17

2

تردی

5

9

41

11

1

0

فارسی

2

4

5

3

2

1

عربی

1

2

1

0

0

0

موموع

24

78

219

75

20

3

درصد

%5/7

%18/6

%52/2

%17/8

%4/7

%0/7

حرو

بیش از پن
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اطالعات ادول فوش نشا میدهدد در سد زبدا انی یسدی ترددی اسدصان و ی و فارسدی
تعداد د مات اتصصاریِ س حرفی بیش از موارد دییر است .زبا عربی در ایدی میدا اسدصانا
ب شمار می ید هر ند با توا ب مار بسیار پاییی د مات اتصصاری در ایی زبا نمیتوا
تح ی ی در ایی زمین ارائ داد .با توا ب موموع اطالعدات د مدات اتصصداری سد حرفدی
بیش از نیمی از دک د مات اتصصاری دک پیکر را تشکیک مدیدهندد .د مدات دوحرفدی و
زارحرفی نین رت های بعدی را ب تود اتصصا

میدهند .د مات اتصصاری بیش از پدن

د م بسیار معدودند و برای ماال د مة اتصصاری «هوانیروز» در پیکرة فارسی نوعی اسصانا ب
شمار می ید.
 .6نتیجهگیری

در ایی پژوهش پیکر ای شامک  240000واژ را در وبیا های اینصرنصی زدار زبدا فارسدی
انی یسی عربی و تردی اسصان و ی تزید ددرد و د مدات اتصصداری بد داررفصد در نزدا را

شناسددایی دددردی  .یافصد هددای تحقیددق نشددا داد زبددا انی یسددی هد از نظددر تعددداد د مددات
اتصصاری (نوع) و ه از نظر بسامد با فاص ای نسد صاً زیداد در ااییدا نبسدت ادرار دارد و
پا از

زبا تردی اسصان و ی رت ة دوم را ب تود اتصصا

میدهد .زبدا هدای فارسدی و

عربی نین در رت های بعدی هسدصند .بررسدی سداتصار دروندی د مدات اتصصداری نیدن نشدا
می دهد د بیش از نیمی از د مات اتصصاریِ دک پیکر سد حرفدی هسدصند و د مدات دو و
زارحرفی در رت های دوم و سدوم هسدصند .گدرایش بد د مدات اتصصداری سد حرفدی بدر
اهمیت نیی ساتصاری در فرایند اتصصارسدازی تلدیدد مدیدندد .بد نظدر مدی یدد د مدات
اتصصاریِ س حرفی در کهی اهک زبا ب ا یوی وااعی د مدات ط یعدی نندیدکترندد و ایدی
نکص باید در فرایند واژ گنینی مدد نظدر ارارگیدرد .نکصدة دییدر ایدی دد در میدا مقدوالت
ششگانة بررسیشد در ایدی پدژوهش مقو دة فرهندگ دارای د مدات اتصصداری بیشدصری
اسدت .گفصنددی اسددت وبیددا هدای مقو ددة فرهنددگ دد توسدط محققددا بررسددی شددد اغ ددب
داردردی هندری داشدص اندد .ناگفصد پیداسدت هندر عرصدة تالایدت اسدت و سداتت د مدة
اتصصاری نین فرایندی تالاان در واژ سازی ب حسداد مدی یدد و ایدی دد بسدامد د مدات
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اتصصاری در مقو ة فرهنگ دک پیکر بیش از سایر مقوالت باشد امری توای شدنی است.
از سوی دییر مقو ة توارت با  258مدورد د مدة اتصصداری پدایییتدریی ااییدا را اشدغال
میدند .ایی امر نشا میدهد د وبیا هدای مربدوط بد تودارت مانندد وبیدا دارتاند هدا
صنای و بانکها دمصر از وبیا های سایر مقوالت از د مدات اتصصداری اسدصفاد مدیدنندد.
هما طور د پیشتر اشار شد زبا های انی یسدی و فارسدی از نظدر رد شناسدی زبدا هدای
گسسص ب شمار می یند تردی اسصان و ی زبانی پیوندی است و عربی نیدن در رد زبدا هدای
میبص ارار دارد .شاید پیشبینی او ی ما ایی باشد د دو زبا انی یسدی و فارسدی از نودا
د ب یک ردة ساتت واژی مشصرک (گسسص ) تع دق دارندد از نظدر فراینددهای واژ سدازی
مانند اتصصارسازی مشاب عمک میدنند و یا دستدد در مقایسد بدا ترددی اسدصان و ی دد
زبانی پیوندی است ش اهت بیشصری با یکدییر دارند .یافص ها نشا میدهد د

ندیی نیسدت

و اتفاااً از ایی حاظ انی یسی با تردی اسصان و ی شد اهت بیشدصری دارد .دو زبدا انی یسدی و
تردی اسصان و ی با ایی د ب رد های ساتتواژی مصفاوتی تع ق دارندد بد د یدک اسدصفاد از
ا ف ای التیی رفصاری د و بیش مشاب در ا ال اتصصارسازی نشا میدهند .از سدوی دییدر
فارسی و عربی از ا ف ایی اسصفاد میدنند د در بسیاری از موارد حرو

ب یکدییر مصصک

میشوند و همیی امر میتواند ب عنوا مانعی برای اتصصارسازی مطدرا شدود .نصیودة نزدایی
پژوهش حاضر ایی است د یکی از دالیک داربرد فراوا د مات اتصصداری در انی یسدی و
تردی اسصان و ی اسصفاد از ا ف ای التیی و ادا بود حرو

در نوشصار است .بد بیدا دییدر

در فراینددد اتصصارسددازی عنصددر نسد صاً حاشددی ای ا ف ددا نقددش پررنددگتددری نسد ت بد ردة
ساتتواژی ایفا میدند.
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