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From Word-formation to Culture-construction: 

COVID-19 Neologisms 

Abstract 
The novel coronavirus (Covid-19) outbreak has led to the eye-catching emergence 

of new words and metaphors in the world. The important properties of languages 

are productivity and creativity as language users need new words to describe new 

concepts and situations. Sometimes, due to cultural and social changes, languages 

should be compatible with new circumstances in order to guide behaviors and 

construct cultures. The Persian language can also be changed through the 

emergence of new words and equivalents in such linguistic and extra-linguistic 

evolution. The emergence of new words and metaphors may shape various 

behaviors, thus influencing cultural, social, and political aspects. Language, the 

powerful cultural and social means, should be taken into consideration as its 

appropriate use may contribute to further the aims of communities. The present 

research explored various aspects of the selected words related to the COVID-19 

outbreak. The results revealed that such words are mostly compound-derivative 

ones and the result of borrowing, loan blending, and calque. 

Keywords: coronavirus, covid-19, culture-construction, neologisms, 

word-formation. 

                                                            
 Corresponding Author: arghavan_omranipour@atu.ac.ir 

How to Cite: Mollanazar, H., Omranipour, A. (2021). From Word-formation to 

Culture-construction: COVID-19 Neologisms. Language Science, Corona Special 

Letter, Vol. 8, 179-195. Doi: 10.22054/ls.2021.55057.1385 

Hussein Mollanazar  
Associate Professor of Translation Studies, 

Allameh Tabataba'i University, Tehran, 

Iran 

  

Arghavan Omranipour   
Master of Translation Studies of 

Translation Studies, Allameh Tabataba'i 

University, Tehran, Iran 

  

https://orcid.org/0000-0001-8958-3262
https://orcid.org/0000-0002-9579-2957


 ---------علم زبان  --

 095-079، 0011نامه کرونا، ، ویژه8دوره 
ls.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/ls.2021.55057.1385 

 

شی
وه

پژ
له 

مقا
 

ت: 
یاف

در
خ 

اری
ت

92/
60/

99
11

 
  

ش: 
یر

پذ
خ 

اری
ت

82/
99/

99
11

 
 

22
82

-
82

89
 

IS
SN

:
 

 
85

59
-

85
92

eI
SS

N
: 

 

 0۱ کووید هاینوواژه: سازیفرهنگ تا سازیواژه از

  رانیتهران، ا ،یمطالعات ترجمه، دانشگاه عالمه طباطبائ اریدانش  مالنظر  حسین
  

  رانیتهران، ا ،یارشد مطالعات ترجمه، دانشگاه عالمه طباطبائ یکارشناس پورعمرانی ارغوان

 چکیده 
ها و اصطالحات نوواژه ريچشمگ شیداي( در جهان موجب پ13 )کووید دیجد روسیکروناو وعيآراز و ش

 ميمفاه نايب يبرا ،شورانیکه گومهم زبان اسو، چنان يهايژگیاز و ويو خالق یيایشده اسو. زا يمختلف
 ازمنديزبان ن ي،و اجتماع يفرهنگ ۀگسترد راتييتغ ليدلمواقع، به يدارند. در برخ ازين دیجد يهابه واژه ،تازه

تحول  نیدر ا زين يکند. زبان فارس يسازاسو تا به رفتارها جهو دهد و فرهنگ دیجد طیبا شرا يسازگار
ها و واژه نیا شیداي. پشوديم رييدستخوش تغ ي،نیگزها و معادلبا استفاده از نوواژه ي،و فرازبان يزبان

و  ،ياجتماع ،يفرهنگ يهاکه بر جنبه شوديم يتلفمخ يبه رفتارها يدهموجب شکل دیاصطالحات جد
 ۀو و استفاداس ويحائز اهم اريبس يو اجتماع يابزار قدرتمند فرهنگ نیاسو. توجه به ا رگذاريتأ  ياسيس

ها و هنوواژ يبرخ اتي. پژوهش حاضر، خصوصکندياهداف جامعه م شبرديبه پ يانیدرسو از آن کمک شا
از نوع  شتريها بکه واژه دهدينشان م جی. نتاکنديم يرا بررس 13 دیکوو يماريب وعيمربوط به ش يهاواژه

 .هستند يقرض ةو ترجم يقرض زشيآم ،يريگمشتق و حاصل واملمرکب

  .سازیواژه ها،نوواژه ،19 کووید کروناویروس، سازی،فرهنگها: کلیدواژه

                                                            
  :نویسندۀ مسئولarghavan_omranipour@atu.ac.ir  
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http://orcid.org/0000-0002-5448-5563


 080 | پورمالنظر و عمرانی

 مقدمه. 0
 کرونا بيماري شيوع مدت کند. درافتد در زبان تجلي پيدا ميآنچه در اطراف ما اتفاق مي

. واس شده استفاده مختلب هايفرهنگ در مختلفي اصطالحات و نوواژگان از جهان، در
 گرفته هاله یا تاج معنيبه« κορώνη» یوناني کلمة یا «corona» التين کلمة از «کرونا» واژۀ
 شود،يم دیده الکتروني ميکروسکوپ زیر در که ویروس، عفوني شکل چون. اسو شده

 داراجت ویروس فارسي، در را آن اسو، خورشيدي تاج یا سلطنتي تاج یک از تصویري
 جدید انواع از یکي شد، شناخته چين در بارنياول که ،دارتاج ویروس. نامندمي هم

 از ،هاروسی. کروناواندشده شناسایي 1300 دهة در ابتدا، در که اسو کروناویروس
 ویروس. شوندمي شامل را 13کووید  و سارس بيماري تا معمولي سرماخوردگي ویروس
کووید  رسمي نام بهداشو جهاني سازمان. اسو 13کووید  بيماري عامل جدید کروناي

 سازمان دبيرکل. دارد اشاره 2013 سال و بيماري، ویروس، کرونا، به که کرد انتخاب را 13
 منطقة هيچ به که کنند انتخاب نامي شدند مجبور که داشو اظهار بهداشو جهاني

  .باشد تلفظقابل و نداشته اشاره مردم از گروهي یا شخص حيوان، جغرافيایي،
هاي مختلب خارجي، در هاي بسياري، در رسانهدر شرایط شيوع بيماري کرونا، واژه

ق ها، که با فرهنگ اسالمي ایران تطابسطح گسترده، استفاده شد؛ اما موارد بسياري از واژه
ها ها و واژهنداشو، در ایران مورد استفاده قرار نگرفو. عدم استفاده از بعضي از نوواژه

گوید ( مي1101از تفاوت فرهنگي بين جوامع مختلب باشد. کافي )ممکن اسو ناشي 
ها و مفاهيم در ميان اعضاي جامعه اسو؛ لذا زبان، برحسب تعریب، وسيلة انتقال اندیشه

شود و جزئي از فرهنگ جامعه اسو. فرهنگ متشکل از امور امري اجتماعي محسوب مي
در  شود.ها استفاده ميادن آنها از واژهعيني و رهني اسو که براي ناميدن و نيز ارتباط د

اي یا مفهوم آن در آن نتيجه، وجود یک واژه منوط به آن اسو که مصداق چنين واژه
 فرهنگ وجود داشته باشد. 

اي که شود. زبان جامعهاي در طول تاریخ دچار تغييروتحول ميفرهنگ هر جامعه
الیمو حول فرهنگي تحول یافته و با مخاستگاه اصلي این تغييروتحول اسو نيز همراه با ت

ها و عبارات مربوط رسد واژهمي به نظر .(15: 1101سازد )کافي، براي مصادیق نو واژه مي
 و هاواژه گسترش موجب جهاني پدیدۀ سرعو در حال انتشار اسو و اینبه کرونا به

، در ر کميبرخي از آنها، در مدت بسيا .شودمي متفاوت فرهنگي یا مشترک رفتارهاي
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رند. گيشوند و در سطح گسترده، مورد استفاده قرار ميهاي مختلب مرسوم ميفرهنگ
 ،نشأمبه بررسي  پژوهش اهميو نقش زبان در زمان شيوع پدیدۀ کرونا، این بهباتوجه

 .پردازددر دوران کرونا مي مورداستفاده سازي در واژگانساختار، معنا و فرایندهاي واژه
اند؛ هاي مربوط به بيماري کرونا از منابع مختلب استخراج شدهها و واژهابتدا برخي نوواژه

رار ق در آنها مورد بررسي رفتهبه کار سازيواژه فرایندهاي و معنا ساختار، سپس، ریشه،
 .اندگرفته

 09 در زمان کووید گزیني. واژه2
ا رگذاري بر اطرافيان نقش اصلي معتقد اسو زبان در تعامالت اجتماعي و  1ویگوتسکي

 ريأ تو همچنين، این وسيلة ارتباطي بر شناخو و رفتار افراد  (Wertsch, 1985) دارد
(. نقش بسيار مهم زبان در فرهنگ و زندگي اجتماعي افراد Lakoff, 1987گذارد )مي

 2لفوورها در جوامع مختلب بسيار اهميو دارد. دهد که ساخو و انتخاب نوواژهنشان مي
 و اهيآگ ایجاد براي که متوني گویدمي بوردیو، فرهنگي سرمایة به اشاره (، با1331)

 فرهنگي سرمایة آیند. اینمي شمار به فرهنگي سرمایة جزو شوندمي استفاده افراد ترريب
 ظيمتن و پخش منتقل، ي،خصوصبه فرهنگ در یا و هافرهنگ بين در ترجمه، طریق از

ترجمه نقش بسيار مهمي در انتقال و بيان مفاهيم جدید اجتماعي و فرهنگي دارد.  .شودمي
هاي مختلب ترجمه ها، مقاالت و مطالب مختلفي به زبان، کتاب13 دیکوودر دوران شيوع 

 شدند و مورد استفاده قرار گرفتند.
 ه، جوامع مختلب شاهد اتفاقات مشترک و مرتبطي هستند ک13در زمان شيوع کووید 

ها ممکن شود. این نوواژههاي مشترک در نقاط مختلب جهان ميموجب پيدایش نوواژه
اسو توسط افراد عادي و یا متخصصان و پژوهشگران ساخته و استفاده شوند و یا از طریق 

هاي خارجي، از طریق هاي بسياري از فرهنگترجمه وارد جامعة مقصد شوند. نوواژه
ها و شوند. خبرگزاريسطح گسترده، در ایران استفاده ميفرایندهاي مختلب ترجمه، در 

 ها دارند. مردم عادي نقش مهمي در استفاده و انتشار این نوواژه
ترجمه یک فعاليو اجتماعي اسو که افراد و عوامل مختلفي ممکن اسو در توليد آن 

این فعاليو در محيط فرهنگي  .(Hermans, 1997; Toury, 1995دخيل باشند )

                                                            
1. Vygotsky, L. 

2.  Lefevere, A. 
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گيرد هنجارهاي پویاي جامعه شکل مي براساسعوامل زیادي اسو و  ريتأ تحوماعي اجت
(Toury, 1995انتخاب و عدم انتخاب و تغيير نوواژه .) ها به عوامل مختلفي در جامعة

 مقصد بستگي دارند. 
ذارد گبر هویو و فرهنگ آنها تأ ير مي هافرهنگتعامالت اجتماعي افراد با سایر 

(Nieto, 2010).  فرایند ترجمه، بين دو یا چند فرهنگ مختلب، ممکن اسو موجب
پيدایش نمودها و خصوصيات فرهنگ خارجي در فرهنگ مقصد بشود و خصوصيات 

 Schäffner & Adab, 2001زباني و فرهنگي و هویو جامعة مقصد را تغيير دهد )
Simon, 2011;و توسعة  (. این تغييروتحوالت زباني و فرهنگي نقش مهمي در رشد

 جوامع دارند. 
گيري، واژه سازي هستند. در فرایند واماز فرایندهاي واژه 2و ترجمة قرضي 1گيريوام
، بخشي از 1(. در آميزش قرضيYule, 2010شود )هاي دیگر قرض گرفته مياز زبان

ناصر ع شود و بخشي دیگر با یکي ازگيرنده ميدهنده وارد زبان واماز زبان وام ناًيعواژه وام
گيري اسو که در آن، عناصر اي از وامشود. ترجمة قرضي نيز نمونهبومي جایگزین مي

بومي  ، واژه یا تکواژبيترتنیابهکنند. ساختاري واژۀ قرضي را به زبان بومي ترجمه مي
گيرد، اما الگوي ساختاري واژه، به همان صورت که در جاي واژه یا تکواژ ريربومي را مي

ها حاصل ترجمة (. برخي از نوواژه1137شود )مالنظر، دهنده بود، حفظ ميواژۀ قرض
 گيري و آميزش قرضي هستند. قرضي و برخي دیگر حاصل وام

هاي و نوواژه مورد استفادهبرخي از عبارات  ،داگانههاي جدر ستون (،1)در جدول 
آنها آمده  سييلساختار فارسي و انگ ریشه وفارسي در دوران شيوع کرونا، معادل انگليسي، 

ي از اند. برخهاي خبري مختلب استفاده شدهفارسي و انگليسي در رسانه هايواژهاسو. 
ر این دوره افزایش یافته اسو؛ برخي دیگر اند و استفاده از آنها دآنها از قبل وجود داشته

 اند.نيز در این دورۀ شيوع بيماري کرونا ساخته شده

 

 

                                                            
1. borrowing 

2. calque 

3. loan blending 
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 09 های مورد استفاده در دورۀ شیوع بیماری کووید. واژه0 جدول

 واژۀ انگلیسی
 واژۀ

 فارسی
 ریشه

ساختار 
 فارسی

 ساختار انگلیسی

Quaranteam قرنطیم Quarantine: Latin 
Team: Old English 

مضاف + 
 الیهمضاف

Quarantine + Team 

Corona life کرونازی Corona: Latin 
Life: Old English 

مضاف + 
 الیهمضاف

Corona+ Life 

Superspreader ابرناقل Super: Latin 
Spread: Old English 

پیشوند + 
 اسم

Super + Spreader 

Covidient کرونافهم 

Covid: acronym, 
coined by the UN 
WHO in February 
2020, 'CO' stands 

for 'corona,' 'VI' for 
'virus,' and 'D' for 

disease 
Obedient: Latin 

موصوف 
 + صفت

Covid + Obedient 

Covidiot کرونانفهم Covid: Op. Cit. 
Idiot: Greek 

موصوف 
 + صفت

Covid + Idiot 

Covidivorce طالق کرونایی Covid: Op. Cit. 
Divorce: Latin 

موصوف 
 + صفت

Covid + Divorce 

MethRona کروناتامین 

Methamphetamine: 
methyl + 

amphetamine 
Rona: slang term 

for the coronavirus 
Corona: Op. Cit. 

مضاف + 
 الیهمضاف

Methamphetamine 
+ Corona 

 

Coroneth کروناتامین 
Corona: Op. Cit. 

Methamphetamine: 
Op. Cit. 

مضاف + 
 الیهمضاف

Corona + 
Methamphetamine 

Corona Jokes 
 کوکرونا ج
 

Corona: Op. Cit. 
Joke: Latin 

مضاف + 
 الیهمضاف

Corona + Jokes 

Corona story 
 کروناداستان
 کروناروایت

Corona: Op. Cit. 
Story: Latin 

 
 مضاف +

 الیهمضاف

Corona + Story 

Coronavirus 
Calligraphy 

خوشنویسی 
 کرونایی

Coronavirus: Op. 
Cit. 

Calligraphy: Greek 

موصوف 
 + صفت

Coronavirus + 
Calligraphy 
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 . 2 جدولادامه 

 واژۀ انگلیسی
 واژۀ

 فارسی
 ساختار انگلیسی ساختار فارسی ریشه

Social 
Distancing 

 Social: Latin گذاری اجتماعیفاصله
Distancing: Latin 

موصوف + 
 صفت

Social + 
Distancing 

Physical 
Distancing 

 Physical: Latin گذاری فیزیکیفاصله
Distancing: Op. Cit. 

موصوف + 
 صفت

Physical + 
Distancing 

Coronaparty کروناپارتی Corona: Op. Cit. 
Party: Old French 

مضاف + 
 الیهمضاف

Corona + 
Party 

Smart Social 
Distancing 

گذاری اجتماعی فاصله
 هوشمند

Smart: Old English 
Social: Op. Cit. 

Distancing: Op. Cit. 

موصوف + 
 صفت

Smart + 
Social + 

Distancing 

Self-isolation 

ایزوله )جداسازی( 
شخصی )مبتالیان/ 

 بیماران(

Isolated: French 
Self: Latin 

موصوف + 
 صفت

Self + 
Isolation 

Self-
quarantine 

قرنطینۀ شخصی/ 
خودقرنطینگی )افراد در 

معرض ویروس، مشکوک 
 به ابتال(

Quarantine: Op. 
Cit. 

Self: Op. Cit. 

موصوف + 
 صفت

Self + 
Quarantine 

Social Bubbles های اجتماعیحباب 
Social: Op. Cit. 
Bubble: Middle 
English bobel 

موصوف + 
 صفت

Social + 
Bubbles 

Covideo Party مهمانی کوویدئویی 
Covid: Op. Cit. 

Video: Latin 
Party: Latin 

موصوف + 
 صفت

Covid + 
Video + 

Party 

Covexit کوگزیت Covid: Op. Cit. 
Exit: Latin 

مضاف + 
 الیهمضاف

Covid + Exit 

Rona 
شدۀ کوتاه رونا )صورت

 Rona اسم .Corona: Op. Cit کرونا(

Coronababies های کروناییبچه 
Corona: Op. Cit. 

Baby: Late Middle 
English 

موصوف + 
 صفت

Corona + 
Baby 

Coronacation تعطیالت کرونایی Corona: Op. Cit. 
Vacation: Late 14c. 

موصوف + 
 صفت

Corona + 
Vacation 
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سازي هاي مربوط به بيماري کرونا با استفاده از فرایندهاي واژهعبارات و نوواژه
سازي اند. گاهي از یک فرایند و در بعضي موارد از چند فرایند واژهگوناگوني پدید آمده

 استفاده شده اسو. 

 مرکب های. واژه0ـ2

، با کنار هم گذاشتن دو یا چند واژۀ بسيط یا تکواژ واژگاني )آزاد یا وابسته( 1فرایند ترکيب
(. در 1117سازد )شقاقي، و تکواژ آزاد دستوري یا دو واژۀ  ريربسيط، واژۀ جدیدي مي

آید که ممکن اسو از ترکيب دو مي به وجودفرایند ترکيب دو کلمه، صورت جدیدي 
و یک صفو و یک اسم  «good-looking»مانند ، دو صفو «fingerprint»اسم مانند 

هاي حاصل شود؛ استفاده از این فرایند زایا در زبان «fast-food restaurant»مانند 
م هاي فرانسوي و اسپانيولي کمتر به چشانگليسي و آلماني بسيار رایج اسو، اما در زبان

ها هم در زبان ع واژه(، این نو1113(. به گفتة عاصي و بدخشان )Yule, 2010خورد )مي
 رو، زبان فارسيشوند؛ ازاینساخته مي نظرانصاحبمحاوره، توسط عامة مردم و هم توسط 

ياري از ها، بستواند از این امکان موجود بهرۀ کافي ببرد و با استفاده از این نوع ساخومي
انه لمي بيگها و اصطالحات عنيازهاي خود را جهو یافتن برابرنهادهاي مناسب براي واژه

، «کروناروایو»، «کروناداستان»، «کروناجوک»(، 1هاي جدول )مرتفع سازد. در مثال
 مرکب هستند.« کرونافهم»و « کروناپارتي»

 کرونا + فهم
 کرونا + جوک
 کرونا + داستان
 کرونا + روایو
 کرونا + پارتي

 قوانين دولو راکند که با جدیو، دستورها و به افرادي اشاره مي« covidient»نوواژۀ 
عنوان معادل فارسيِ نوواژۀ ، به«کرونافهم»کنند. دنبال مي 13در زمان شيوع بيماري کووید 

ي را در کانال مطالعات ترجمه آورد. نوواژۀ رأبيشترین  ،«covidient»انگليسي 
«covidient»  ،مانند عبارت «کرونافهم»و معادل فارسي آن ،«corona jokes»  و

                                                            
1. compounding  



 081 | پورمالنظر و عمرانی

در  ،«شکرستان کرونایي»و « کروناجوک»، «طنز کرونایي»هاي فارسي آن، مانند معادل
 دوران شيوع بيماري کرونا در جهان مورد استفاده قرار گرفو. 

در موارد مختلفي، مانند « corona story»هاي خبري خارجي، عبارت در سایو
در  1«کروناروایو»یا « استانکروناد»رود. مي به کارصحبو از آنچه در چين اتفاق افتاد، 

هاي کرونایي در سامانة آموزش آنالین سازمان ها و روایومورد مسابقة داستان
 ي جمهوري اسالمي ایران هم به کار رفته اسو.پزشکنظام

شود که در زمان شيوع بيماري کرونا هایي گفته ميبه مهماني «coronaparty»نوواژۀ 
 اصلهف رعایو بدون توجه به مردم، از ها، بعضياريشوند. به گفتة خبرگزبرگزار مي

 ار کرونا تسو آنها. شوندمي جمع هم دور و دهندمي خصوصي کروناي تسو اجتماعي،
ها کنند. این رفتار موجب گردهمایيدهند و ميهماني برگزار ميمي انجام خودشان خانة در

 شود.و انتشار ویروس کرونا مي

 مشتق های. واژه2ـ2
اي واژگاني ، کلمة جدید با افزودن وند اشتقاقي )پيشوند یا پسوند( به پایه2فرایند اشتقاقدر 

سازي در ساخو ترین روش واژه(. این فرایند رایج1117آید )شقاقي، یا دستوري پدید مي
فرایند اشتقاق یا  .اسو( 1137 مالنظر،) فارسي ( وYule, 2010هاي انگليسي )واژه

اسو از افزودن وند به پایه براي ساختن کلمه جدید یا تاکيد در معني وندافزایي عبارت 
شناختي، زایایي واژگاني به گوید از نظر زبان( مي1172(. باطني )1137اصلي )مالنظر، 

شود. اشتقاق یعني اینکه ما بتوانيم از اسم یا صفو، سازي مربوط ميمبحث اشتقاق یا واژه
ن گفو تواو بسازیم و مانند آن. با اندکي تسامح، ميفعل بسازیم، از فعل، اسم یا صف

گوید ( مي1117اشتقاق یعني گذر از یک مقولة دستوري به مقولة دیگر. از طرفي، شقاقي )
وندهاي اشتقاقي ممکن اسو مقولة دستوري پایه را تغيير دهند؛ اما در مواردي نيز، وندهاي 

ر زبان فارسي، ، د«يل»پسوند اشتقاقي  مثالً کنند،اشتقاقي تغييري در مقولة پایه ایجاد نمي
شود و اسمي انتزاعي )با معناي مصدريِ به اسمي ملموس، مانند دوسو یا مادر، افزوده مي

ها فو، وقتي به ص«لنا»سازد. همچنين پيشوند منفي مانند دوستي یا مادري را مي«( بودن»... 

                                                            
1. corona story 

2. derivation 
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، «کيباناش»دهد، مثل مي« منفي»یه معناي شود، بدون تغيير مقوله، به صفو پاافزوده مي
 «. ناپاک»و « نادرسو»

به « -super»، پيشوند «superspreader»مشتق اسو. در واژۀ « ابرناقل»(، 1در جدول )
 اضافه شده اسو.« ناقل»به واژۀ « ابرل»نيز پيشوند « ابرناقل»و در واژۀ « spreader»واژۀ 

 ابر + ناقل
، «ابرپاشنده»، «ابرگسترنده»مانند  ي،مختلف يفارس يهااز معادل ها،يدر خبرگزار

اما معادل  ؛کنندياستفاده م «superspreader» ۀواژ يبرا ،«ابرناقل»و  «کنندهابرپخش»
 ، برخي2005آورده اسو. ابتدا در سال  يادیز أير ،در کانال مطالعات ترجمه ،«ابرناقل»

به  را« superspreader» ۀواژ کردنديم قيسارس تحق يماريب وعيش ۀپزشکان که دربار
 یيابتدا يهابه روز سو،ين ياشدهشناخته يپزشک وي، که وضع«ابرناقل» ۀدی. پدبردندکار 

 يماريعنوان بتازه داشو به يماريب نی. در آن زمان که اگردديسارس برم يماريب وعيش
 یةالربه رات مارانياز ب ياريبود که بس نیتصور بر ا شد،يشناخته م يو مهلک دیجد

 يماريز با يعنوان موارد خاصبه ،جهيدر نت و دارد يگریهستند که علو د ي مبتالرمعمولير
. شدنديدر نظر گرفته نم ،دارند يعفون يماريو کنترل ب يبه اقدامات خاص جداساز ازيکه ن

ه ب لودهو آ ماريرا ب يارياسو که افراد بس يفرد يبه معنا «superspreader»اصطالپ 
 باًیقرباورند که ابرناقالن ت نیدانشمندان بر ا ،يمنابع خبر ي. براساس برخکنديم روسیو

از  يدرصد برخ 10اما مسئول انتقال حدود  دهند،يم ليرا تشک ويدرصد جمع 20
 هستند. يعفون يهايماريب

 مشتقـمرکب های. واژه0ـ2
رود. و اشتقاق به کار مي گاهي براي ساختن واژه یا عبارت جدید، هر دو فرایند ترکيب

سازد که مشتق ميلچنانچه فرایند اشتقاق بر پایة ريربسيط مرکب عمل کند، واژۀ مرکب
عالوه بر دو یا چند تکواژ واژگاني )آزاد یا وابسته(، در ساختارشان وند اشتقاقي هم دیده 

 کمتر زباني گوید دو توانایي زبان فارسي، که( مي1101(. کافي )1117شود )شقاقي، مي
پذیري در پذیري. توانایي ترکيبپذیري و اشتقاقاز ترکيب اندعبارتآنها را توأم دارد، 

ي هااژهوپذیري زبان فارسي، به علو تأ ير فارسي کنوني زنده اسو، اما توانایي اشتقاق
گذاري فاصله»هاي (، واژه1هاي بيگانه در زبان فارسي، ضعيب شده اسو. در جدول )زبان

، «گذاري اجتماعيفاصله»، «خوشنویسي کرونایي»، «کرونانفهم»، «اجتماعي هوشمند
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و  «قرنطينة شخصي»، «خودقرنطينگي»، «طالق کرونایي»، «گذاري فيزیکيفاصله»
 مشتق هستند.لمرکب« ایزوله/جداسازي شخصي»

 طالق + کووید + ي
 کرونا + ن + فهم

 خوش + نویس + ي + کرونا + ي + ي
 گذار + ي + اجتماع + يفاصله + 

 فاصله + گذار + ي + فيزیک + ي
 فاصله + گذار + ي + اجتماع + ي + هوش + مند

 قرنطينه + شخص + ي
 جدا + ساز + ي + شخص + ي

 خود + قرنطينه + گي
 حباب + ها + ي + اجتماع + ي 

 مهمان + ي + کووید + ویدئو + ي + ِي
 بچه + ها + ي + کرونا + ي + ي

 + کرونا + ي + ي تعطيل + ات
)طالق کرونایي(، پس از  بو نخستين طالق یک زوج « covidivorce»نوواژۀ 

نيویورکي و افزایش متقاضيان طالق پس از پایان دوران قرنطينة خانگي در چين، در منابع 
 هاي زوجپيدایش این اصطالپ ناشي از بروز اختالف خورد.مختلب خبري به چشم مي

مده ها آرنطينة خانگي اسو. از سوي دیگر، در برخي خبرگزارينيویورکي در دوران ق
اسو که از ازدواج به سبک کرونایي هم رونمایي شد. به گزارش خبرگزاري آناتولي 

در عراق براي مقابله با شيوع ویروس  وآمدرفوهاي اعمال محدودیو بهباتوجهترکيه، 
یک زوج  .کنندخانة بخو بدرقه مي کرونا، نيروهاي امنيتي و پليس عروس و دامادها را تا

ار هاي مقوایي برگزآمریکایي نيز در زمان قرنطينه، مراسم ازدواج خود را با حضور ماکو
 کردند.

اند. براساس منابع پيشنهاد کرده« covidiot»هاي مختلفي براي در زبان فارسي، معادل
ه ه اسو. بهروز صفرزادرا پيشنهاد کرد« کوویدخل»خبري، اسداهلل امرایي معادل فارسي 

و. ساخته اس« الکردار»و « المذهب»، «الابالي»قياس را به« الکرونا )ال + کرونا(»نيز معادل 
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ي را أربيشترین « کرونانفهم»در این ميان، در نظرسنجي کانال مطالعات ترجمه، معادل 
 آورد.

به  shutterstock ویساوبدر « coronavirus calligraphy»، عبارت مثالعنوانبه
 let’s stay»هایي با خطاطي انگليسي عباراتي مانند دهندۀ پيامکار رفته اسو که نشان

home, stay home save lives » ،اسو. در ایران نيز دکتر حرازي، روانپزشک
در ایام مبارزه با کرونا، به »و شعرها و مطالبي مانند  هاي کرونایي انجام دادهخوشنویسي

 اسو. را به فارسي تحریري نوشته« برخيزیم یاري هم
بسيار استفاده  1«ياجتماعگذاري فاصله»در دورۀ شيوع بيماري کرونا، از عبارت 

شود. دبيرکل سازمان بهداشو جهاني، براي جلوگيري از انتشار ویروس، از عبارت مي
 به گفتة ونکند. استفاده مي« گذاري اجتماعيفاصله»جاي به 2«يکیزيفگذاري فاصله»

هاي عفوني، او و همکارانش در سازمان بهداشو جهاني ، اپيدميولوژیسو بيماري1کارخوه
کنند، چون استفاده مي« گذاري اجتماعيفاصله»ي عبارت جابه« گذاري فيزیکيفاصله»از 

گذاري فيزیکي در این دوره بسيار ضروري اسو، این موضوع به این معنا فاصله کهيدرحال
مان دور باشيم. همچنين، پروفسور ما باید از نظر اجتماعي، از عزیزان و خانواده نيسو که

، استاد علوم سياسي دانشگاه نورث ایسترن آمریکا، تصریح کرده اسو که عبارت 5آلدریچ
کننده اسو و استفادۀ گسترده از آن ممکن اسو مخرب گذاري اجتماعي گمراهفاصله
 باشد. 

شود تا از استفاده مي« smart social distancing»ارت در کشورهاي خارجي از عب
ئوالن ها، مسگيري اجتماعات و انتشار ویروس جلوگيري شود. براساس خبرگزاريشکل

گذاري منظور جلوگيري از انتشار ویروس، از عبارت فاصلههاي بعدي، بهایران نيز در گام
اند که در آن، از فناوري هاستفاده کرد 5گذاري اجتماعي هوشمندهوشمند یا فاصله

 شود.اطالعات و ارتباطات بهره گرفته مي

، 13مقامات و مسئوالن سازمان جهاني بهداشو، در مطالب خود دربارۀ بيماري کووید 
کنند. این واژگان، از نظر استفاده مي «self-isolation»و  «self-quarantine»از کلمات 

                                                            
1. social distancing 

2. physical distancing 

3. Van Karkhove, M. 

4. Aldrich, D. 

5. smart social distancing 
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در « self-quarantine»زمان جهاني بهداشو، معنایي، تفاوت دارند؛ طبق توضيحات سا
-self»اند و عالئمي ندارند، اما مورد افرادي اسو که در معرض ویروس کرونا قرار گرفته

isolation »ال به اند و یا تسو ابتمربوط به افرادي اسو که به ویروس کرونا مبتال شده
هایي براي روش 2قرنطينه و 1ایزوله یا ها مثبو شده اسو. جداسازيآن 13کووید 

هستند. ایزوله یا جداسازيِ شخصي مربوط به افرادي   13کووید انتشار بيماري جلوگيري از
اند، اما قرنطينة شخصي مربوط به افرادي اسو که در شود که به بيماري مبتال شدهمي

 تداولم طوربه واژه، دو این ،حالنيدرعاند و مشکوک به ابتال هستند. معرض ویروس بوده
، در «خودقرنطينگي» مثالً .شوندمي گرفته به کار یکدیگر جايبه معمول، محاورات در و

 رود. جاي هر دو عبارت به کار ميهاي خبري، گاهي بهسایو
 هاي اجتماعي بهترین راه براي کاهشطبق تحقيقات دانشگاه آکسفورد، ایجاد حباب

 خود زمرۀرو تعامالت افراد و که از طریق آن،انتشار ویروس کرونا در زمان پساقرنطينه اس
ات، ارتباط محدود هايدامنه این به. کنندمي محدود هاي تکراريتعداد کمي از تماس به را
 شود.اصطالپ، حباب اجتماعي گفته ميبه

هاي آنالین در فضاي مجازي )زوم، اسکایپ( گفته به مهماني 1مهماني کویدیوئي
 آميخته اسو. لمشتقلشود. البته مهماني کوویدیوئي، در واقع، مرکبمي

« coronababies»هاي کرونایي براي هاي مختلب، از معادل بچهبراساس خبرگزاري
« coronacation»و همچنين از معادل فارسيِ تعطيالت کرونایي براي نوواژۀ انگليسي 

 .شوداستفاده مي

 آمیخته های. واژه0ـ2
اي با قسمو پایاني کلمة دیگر از ترکيب قسمو ابتدایي کلمه معموالً 5فرایند آميزش

به بيان دیگر، واژۀ آميخته، در فرایند واژآميزي، از  .(Yule, 2010شود )حاصل مي
(، 1(. در جدول )1137النظر، آید )ممي به وجودهاي دو کلمة دیگر ترکيب معنا و بخش

 آميخته هستند. « کوگزیو»و « کروناتامين»، «کرونازي»، «قرنطيم»

                                                            
1. isolation 

2. quarantine 

3. covideo party 

4. blending 



 0011 | نامه کرونا ویژه | 8سال |  علم زبان | 091

 

 قرنطينه + تيم
 کرونا + آمفتامين

 کرونا + زیسو
 کووید + اگزیو

 اب کنيد تامي انتخاب از افرادي که عبارت اسو 2«قرنطيم»معناي  ،1نامة شهريواژهدر 
هاي خارجي، ابتدا خانمي که صاحب باشگاه برید. براساس برخي رسانهبه سر  آنها

 هاي آنالین بدنسازي خود به کار برد. بدنسازي اسو این واژه را دربارۀ کالس

اي اسو که در دوران ، نام جشنواره«corona life»، معادل فارسي «کرونازي»نوواژۀ 
معناي زیستن شود. این نوواژه بهرگزار ميشيوع بيماري کرونا، در دانشگاه عالمه طباطبایي ب

مسئوليو من در برابر خانواده، »، «دانشجوي ایراني و کرونا»در فضاي کرونایي اسو. 
اجتماعي ناشي لوضعيو اقتصادي»، «نقش کادر درمان در زمان کرونا»، «دانشگاه، جامعه

اند. در ساخو وارهمحورهاي این جشن« نحوۀ شاد زیستن در ایام کرونایي»و « از کرونا
رخ داده اسو و آن را تبدیل به « زیسو»، ابتدا فرایند ترخيم در کلمة «کرونازي»نوواژۀ 

 اند.ترکيب شده «زي»و « کرونا»کرده اسو و بعد، دو کلمة « زي»
، در دوران «کروناتامين»و معادل فارسي آن « Coroneth»و  «MethRona»هاي نوواژه

هاي خبري مورد استفاده قرار گرفته اسو. براساس ایوشيوع بيماري کرونا، در س
به « Coroneth»و  «MethRona»هاي هاي خارجي، پليس شهري از نوواژهخبرگزاري

معناي نوعي مادۀ مخدر اسو که به کرونا مبتال ها بهشوخي استفاده کرده اسو. این نوواژه
ا خواهد تمخدري دارند ميشده اسو و پليس شهري، به شوخي، از افرادي که چنين مادۀ 

آن را براي آزمایش رایگان به آنجا ببرند تا متوجه شوند که به کرونا مبتال شده اسو یا 
 خير.
 يرسراس يليخروج از تعط يعنوان استراتژبه مختلب، خبري منابعدر  ،1«کوگزیو»

حاصل شده  5«کرونا»شدۀ از صورت کوتاه 5«رونا»آخرین نوواژه هم  شده اسو. یبتعر
 اسو.

                                                            
1. Urban Dictionary 

2. quaranteam 

3. covexit 

4. Rona 

5. Corona 
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 گیری. بحث و نتیجه0
رود، و به رخدادها و رفتارها، در زبان ابزاري اسو که براي بازنمایي رخدادها به کار مي

ها و اصطالحاتي که در دورۀ شيوع بيماري دهد. نوواژهراستاي اهداف مختلب، جهو مي
ن اسو تند که ممکي هسخصوصبههاي فرهنگي شوند حاوي معنا و پيامکرونا استفاده مي

ا ها و اصطالحات، بسازي و یا تخریب فرهنگي شوند. برخي از این نوواژهموجب فرهنگ
، براي مثالعنوانبهاند. هدف ترريب مردم به رعایو قوانين و بهداشو عمومي، ساخته شده

اند که کنند، نامي انتخاب کردهرفتار افرادي که قوانين بهداشو عمومي را رعایو نمي
اند اي شدهیاي رفتار نادرسو این افراد باشد. در مواردي حتي متوجه انتخاب اشتباه واژهگو

درنگ آن را اصالپ مخرب فرهنگي و اجتماعي، بي راتيتأ منظور جلوگيري از و به
اند. با این تغييروتحوالت اند و واژۀ مناسب دیگري را در آن برهة زماني برگزیدهکرده

رسي ترشدن زبان فاگزیني در راستاي رنيها و معادلنتخاب نوواژهجهاني، شایسته اسو ا
 هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه باشد. زو جوابگوي نيا

 هاي مختلب،آیند. در زبانسازي گوناگوني پدید ميها از طریق فرایندهاي واژهواژه
در ساخو هاسو. دتر از سایر فراینها رایجاستفاده از برخي فرایندها در ساخو واژه

 5واژۀ مرکب،  5مشتق، لواژۀ مرکب 11مورد،  25هاي فارسيِ این پژوهش، از ميان واژه
شده وجود دارد. این نتایج نشان سازيمورد آميخته، یک واژۀ مشتق و یک مورد کوتاه

و  هاسو، فرایند ترکيبمشتق بيشتر از سایر انواع واژهلهاي مرکبدهد که تعداد واژهمي
بيشتر از همه مورد استفاده قرار گرفته اسو و در ساخو کلمات انگليسي نيز از  اشتقاق

 سازي استفاده شده اسو.فرایندهایي مانند ترکيب، آميزش، و کوتاه

 اندمدهآ پدید انگليسي کلمات از گيريو وام کلمهبهکلمه ترجمة با فارسي هايواژه
هایي مانند واژه. دارند اليهمضاف و مضاف یا صفو و موصوف بيشتر، ساختار که

 اند،گيريوام حاصل «قرنطيم» و «کروناتامين» ،«کروناجوک» ،«کروناپارتي»
 رستانشک» و« کرونایي طنز» ،«فيزیکي گذاريفاصله» ،«کروناروایو» ،«کروناداستان»

 ،«اجتماعي هايحباب» ،«ابرناقل» و اند،شدهقرضي حاصل آميزش از «کرونایي
اخته س قرضي ترجمة از طریق «هوشمند اجتماعي گذاريفاصله» و «اجتماعي گذاريفاصله»

 .اندشده
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