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1. ÚVOD
1.1. MOTIVACE K ZVOLENÉMU TÉMATU
K tomu, že jsem si zvolil jako téma diplomové práce „Způsoby rozšiřování arabské slovní
zásoby s důrazem na publicistický styl“, přispěla řada faktorů.
Jedním z nich je můj dlouhodobý zájem o slovní zásobu moderní spisovné arabštiny, který
ve mně postupně rostl od samého počátku studia arabistiky. Od poloviny roku 2004 jsem
navíc začal pracovat jako anotátor morfologické roviny v rámci projektu vytváření
víceúrovňového anotovaného korpusu arabských publicistických textů Prague Arabic
Dependency Treebank (PADT), který se realizuje na Ústavu formální a aplikované lingvistiky
Matematicko-fyzikální fakulty UK. Díky této práci jsem se začal blíže seznamovat se
specifikami publicistického stylu, vypisoval jsem si zajímavá slovíčka a spojení. Také jsem si
poměrně rychle uvědomil, jaké možnosti dává jazykovědnému bádání korpusová lingvistika.
V polovině roku 2006 jsem přešel k anotaci povrchové závislostní syntaxe, na které pracuji
dodnes.
Na přelomu let 2005 a 2006 jsem měl navíc možnost podílet se na konečné revizi
arabsko-českého slovníku, což ve mně jen rozdmýchalo další zvědavost a touhu po
lexikologické a lexikografické práci.
Konkrétní volba zkoumat slovní zásobu na textech publicistického charakteru je u mě
navíc podmíněna tím, že oblast jazyka arabských médií považuji za mimořádně významnou
pro rozvoj moderní spisovné arabštiny jakožto plnohodnotného živého moderního jazyka
schopného pojmenovávat všechny jevy aktuální reality. S rozvojem technických možností
práce při jazykovém bádáni je navíc v současné době nutností zkoumat jazykové jevy pomocí
korpusu a právě elektronické korpusy publicistických textů jsou v reprezentativním rozsahu
nejdostupnější.

1.2. CÍL PRÁCE
Cílem předkládané diplomové práce je především zkoumat slovotvorné, strukturní,
sémantické a syntaktické aspekty vybrané slovní zásoby moderní spisovné arabštiny. Náš
výzkum v oblasti lexikologie se bude zaměřovat na současný jazyk psané formy
publicistického stylu. Abychom se však mohli pustit do lexikologického výzkumu, pokusíme
si nejprve vytvořit jakýsi teoretický rámec, který bude zahrnovat jak charakteristiku jazyka
publicistického stylu, tak zejména přehled možných slovotvorných procesů, které se používají
v moderní spisovné arabštině k obohacování lexikonu.
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Nejprve se krátce zaměříme na oblast stylistiky (kap. 2.), kde se na základě prací o obecné
stylistice a o stylistice češtiny vydáme na dosti neprobádanou půdu funkčních stylů
v arabštině. O něco podrobněji se pak zastavíme u arabského publicistického stylu, jenž se
budeme snažit charakterizovat především z hlediska lexikálního. Pozastavíme se ale
i u několika jeho syntaktických specifik. Z praktických důvodů v naší práci ztotožňujeme
arabský publicistický styl s tím, co obsahují arabské noviny, přičemž jsme si plně vědomi
určitého zjednodušení.
Dále se zaměříme na jednotlivé slovotvorné metody, jejichž prostřednictvím dochází
k obohacování lexikonu moderní spisovné arabštiny (kap. 3.) a kterými jsou: 1) derivace
nových slov z existujících arabských kořenů při uplatnění metody analogie; 2) přejímání
cizích slov s tak či onak úspěšnou mírou jejich asimilace do arabského slovotvorného
systému; 3) tzv. metoda kompozice, jež ve skutečnosti zahrnuje i jiné slovotvorné procesy,
u nichž se pokusíme provést vlastní klasifikaci; 4) významový posun u převážně archaického
lexika; 5) více či méně doslovný překlad z cizího jazyka (kalkování) nebo explikativní opis
cizí lexikální jednotky. V našem přehledu se budeme snažit poukazovat především na
institucionálně zakotvenou tvorbu odborné terminologie, a to z toho důvodu, že sekundární
literatura se zaměřuje téměř výhradně na ni. I ta nám však poslouží k vytvoření teoretického
zázemí pro další výzkum v oblasti publicistického stylu, jehož slovní zásoba je díky jeho
poměrně širokému tématickému záběru dosti pestrá.
Hlavní část naší práce však představuje analýza vybraných jevů z oblasti lexika
publicistického stylu (kap. 4), která byla provedena na elektronickém korpusu publicistických
textů (viz dále) a jež je dokládána četnými příklady. V první části se zaměříme na jednoslovné
výrazy (4.1.), které budeme třídit a analyzovat podle konkrétního slovotvorného způsobu.
Jedná se o asimilované i neasimilované cizí přejímky, deriváty s nisbou (-ī), deriváty se
sufixem -īja a o některé verbální deriváty a jejich masdary. Výběr analyzovaných příkladů byl
vedený snahou zachytit některé neologismy v současném jazyce. V druhé rozsáhlejší části
našeho výzkumu (4.2.), která je věnována kompozitům a víceslovným konstrukcím obrátíme
svou pozornost nejprve k substantivům a adjektivům s negativním prefixem lā- a ke
kompozitním adjektivům, z nichž některá jsou příznačná právě pro publicistický styl, a
pokusíme se provést především strukturní analýzu obou sledovaných jevů. Dále budeme
zkoumat strukturu, syntax, sémantické aspekty a derivační či transformační možnosti
některých víceslovných spojení (kolokací), které třídíme podle syntaktických kritérií na
atributivní konstrukce a na konstrukce v genitivním spojení (včetně tzv. adjektivního
genitivního spojení).
7

Vedlejší produkt naší studie představuje arabsko-český slovníček (Příloha), jenž přináší
soupis veškerého v práci uvedeného lexikálního materiálu, který byl buď citován ze
sekundární literatury, nebo pochází z korpusu publicistických textů.

1.3. METODA ZPRACOVÁNÍ A BIBLIOGRAFIE
První teoretická část naší práce (kap. 2. a 3.) je založená na sekundární literatuře a má tak
téměř výhradně kompilační charakter.
V části o stylistice (kap. 2.) jsme čerpali obecné informace ze starší slovenské práce
J. Mistríka (1985) a z práce o české stylistice autorského kolektivu pod vedením J. Chloupky
(1990). Pokud jde přímo o arabský publicistický styl, tak nejpodrobněji o něm pojednává
především C. Holes (2004: 314-332), ale řadu podnětů nám poskytla také učebnice
J. Ashtiany (1993).
V teoretické části zaměřené na slovotvorné metody v moderní spisovné arabštině jsme se
z nouze dané neexistencí recentní literatury k tématu opírali především o starší přehledové
práce autorů V. Monteila (1960), J. Stetkevyche (1970) a L. Drozdíka (1981-82). Posledně
zmíněná práce je sumarizací autorova lexikologického výzkumu na dílčí témata.1 Tato
literatura byla doplněna především o práce F. Tarzího (1968) a P. Larchera (2006) M. F.
Sa’ida (1967), L. Drozdíka (1967; 1979; 1979-80; 1980; 1981; 2001), T. Baccouche (1994)
M. R. al-Hamzāwīho (1998), A. S. M. Aliho (2006) a v menší míře dalších autorů. Úvod do
problematiky činnosti akademií arabského jazyka v souvislosti s tvorbou terminologie nám
poskytl M. F. Hiğāzī (1994; 1998). Neocenitelnou pomůckou v průběhu celé práce nám pak
byly obě existující přehledové gramatiky moderní spisovné arabštiny od K. Ryding (2005)
a autorského kolektivu E. Badawi, M. G. Carter a A. Gully (2004). Druhá jmenovaná navíc
obsahuje přehledovou kapitolu o lexikonu (740-769) současné arabštiny, což pro nás od
samého počátku představovalo ohromný zdroj inspirace ke zvolení tématu této práce. Pro
srovnání odlišností mezi klasickou arabštinou jsme konzultovali gramatiku W. Wrighta
(1896-98).
Pokud jde o lexikografické zdroje, tak při práci jsme konzultovali slovníky H. Wehra (4.
vyd. – repr. 2004), R. Baalbakiho (2000), P. Zemánka a kol. (2006) a také J. Hooglanda
(2003). Velmi užitečný nám byl také lexikální materiál uvedený u zmíněného V. Monteila
(1960) a také u J. Oliveriuse (2003). Pokud tato díla obsahují námi v textu uvedenou kolokaci,
1

O něco novější a bezpochyby velmi přínosná studie A. S. M. Aliho o tvorbě vědecké terminologie (A Linguistic
Study of the Development of Scientific Vocabulary in Standard Arabic. New York : Kegan Paul, 1987) se nám
bohužel nedostala do rukou. V knihovně American University in Cairo byla dlouhodobě nezvěstná a tak ji známe
jen z recenzí.
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důsledně je citujeme. Velmi užitečnou pomůckou nám byla také lexikologicko-lexikografická
práce I. as-Sāmarrā’īho (2000).
Druhá analytická část naší studie je založená na práci s elektronickým korpusem
publicistických textů, jimiž jsou tři ročníky libanonského deníku al-Hajāt (2001-2003 – cca
25 mil. slov.). Tato data, která jsme měli k dispozici díky naší spolupráci s Ústavem formální
a aplikované lingvistiky MFF UK, pocházejí z rozsáhlejšího neanotovaného korpusu
arabských publicistických textů s názvem Arabic Gigaword. K vyhledávání v korpusu bylo
použito konkordančního softwaru Xaira. Veškerý lexikální materiál obsažený ve 4. kapitole
včetně příkladů v poznámkách pochází z tohoto korpusu, pokud není explicitně uvedeno
jinak. Veškeré ortografické chyby (zejména absence hamzy na začátku slova) byly
v příkladech záměrně ponechány, protože představují autentické úryvky přímo z korpusu.
V některých případech bylo za účelem ověření výzkumu a získání dalších příkladů
použito vyhledávání ve vyváženém korpusu arabských textů CLARA (cca 50 mil. slov,
interní materiál Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK). Excerpta z tohoto korpusu mi poskytl
doc. PhDr. Petr Zemánek. Pochází-li příklad v textu z tohoto zdroje, je to náležitě uvedeno.
Veškerý lexikální materiál ve 4. kapitole byl zkoumán na korpusu v kontextu a jeho české
ekvivalenty, byť někdy nezvyklé neologismy, byly ověřeny v internetovém vyhledávači
Google a opravdu se v češtině používají.
Výběr lexikálního materiálu v podobě víceslovných spojení (kolokací) byl veden snahou
zohlednit specifika jak arabštiny, tak češtiny. Všechny příklady z korpusu v poznámkách pak
byly překládány ve snaze dosáhout pokud možno idiomatického českého překladu. Námi
zvolený typ kolokací, tzv. ustálené kolokace, strukturně klasifikujeme podle modelů J.
Hooglanda (1993: 75-93), které byly vytvořeny jako metodický podklad pro zpracování
arabsko-holandského slovníku.
Určitý metodologický problém představuje, jaké kritérium si zvolit pro posuzování
neologismů. Vzhledem k nedostatku recentní sekundární literatury jsme se v nouzi uchýlili
k následujícímu jednoduchému řešení: Za neologismus považujeme v této práci takové
lexémy, jež máme korpusově doložené ze současného jazyka publicistického stylu (nejde tedy
o vědeckou terminologii), nejsou obsaženy v nám dostupném 4. anglickém vydání slovníku
Hanse Wehra (1979 – reprint 1994) a mohou být a nemusí zmíněny v nejnovějších
dostupných středních až velkých slovnících (Baalbaki, Hoogland et al. a Zemánek et al.).
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1.4. TECHNICKÉ POZNÁMKY – PŘEPIS ARABŠTINY, ZKRATKY
Pro přepis arabštiny je používán v odborné literatuře běžný způsob transliterace. Jen
u členu určitého je zaznamenána jeho případná asimilace s následující tzv. sluneční hláskou.
Všechny slovní tvary jsou uváděny bez koncovkové flexe kromě případů, kde má naznačení
koncovky pro výklad relevantní význam. Veškerý zmíněný a studovaný lexikální materiál lze
nalézt v arabském písmu v plně vokalizované podobě v arabsko-českém slovníčku na samém
konci práce (Příloha).

V textu jsou použité následující zkratky:
KA – klasická arabština
MSA – moderní spisovná arabština
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2. STYLISTIKA ARABŠTINY
V této kapitole se pokusíme stručně charakterizovat arabský publicistický styl z hlediska
funkčního, lexikálního a částečně i syntaktického. Než tak učiníme, musíme se obecně
obeznámit s tím, co je nazýváno funkčními styly.
„Styl je způsob projevu, který vzniká cílevědomým výběrem, zákonitým uspořádáním
a využitím jazykových i mimojazykových prostředků s ohledem na tématiku, situaci, funkci,
záměr autora a obsahové složky projevu“ (Mistrík, 1985: 419). Funkční styly jsou pak takové
způsoby projevu, které jsou vymezené svojí konkrétní funkcí. Jejich klasifikace se může
v různých jazycích a u různých autorů lišit, navíc nemají pevné hranice a ani zcela ustálenou
podobu, jelikož probíhají neustálým vývojem. Obvykle však bývají rozlišeny následující
základní funkční styly: objektivní styly – odborný (populární a vědecký), administrativní;
objektivně-subjektivní styly – publicistický, řečnický, esejistický; subjektivní styly –
hovorový (někdy nazýván jako ,prostě sdělovací‘) a umělecký (Mistrík, 1985: 423). Jindy
bývají funkční styly rozděleny např. takto: styly sdělovací (věcné) – styl prostě sdělovací,
odborný (zahrnuje i administrativní a esejistický styl) a publicistický; styl esteticky sdělný,
tj. styl všech forem umělecké literatury (Chloupek et al., 1991:43-44).
Pokud jde o arabštinu, tak oblast stylistiky patří k těm nejméně probádaným. Na první
pohled je zřejmé, že vzhledem k existenci diglosie je navíc situace o něco složitější, protože
mimo oficiální styk a často i v něm hraje primární význam dialekt, který však nezasahuje do
stylů psaných. Na některé stylistické odstíny v MSA se pokusil poukázat V. Monteil (1960:
305-351), ale jedná se spíše jen o předložení ukázek různých typů textů nebo písemně
zachycených projevů, než o systematickou klasifikaci. K. Petráček u psané podoby
spisovného jazyka, s vědomím problematičnosti, zmiňuje následující styly: publicistický,
vědecký, umělecký a rituální (Petráček, 1977: 11). Archaizující rituální styl se silnou vazbou
na KA hraje díky významu islámu bezpochyby důležitou roli a snad by bylo bez větších
problémů možné postulovat i některé další styly (např. administrativní a rétorický). Je však
nutné zdůraznit, že takováto definice stylů často nevychází ze stylistické analýzy arabštiny
samotné, ale spíše jen odráží závěry teoretických prací obecné stylistiky a má tak značně
impresivní charakter.
Pokusme se však blíže zaměřit na publicistický styl, který je v arabštině dlouhodobě dobře
etablovaný a jenž představuje významnou platformu pro uplatnění MSA.
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2.1. ARABSKÝ PUBLICISTICKÝ STYL
Arabský publicistický styl nebo to, co bývá nazýváno také „Media Arabic“, přičemž je
takto akcentována též „zjednodušená“ výslovnost bez koncovkové flexe nejen u jmen ale i
u sloves, představuje nejživější, nejdynamičtěji se rozvíjející a zároveň nejvlivnější složku
MSA, což je v posledních letech podpořeno především nástupem a rozvojem panarabských
zpravodajských satelitních televizí (zejména al-Ğazīra a al-cArabīja), jež se těší velkému
zájmu v celém arabském světě a přispívají tak k šíření MSA. My se ale vzhledem k tématu
naší práce zaměříme jen na psanou formu publicistického stylu, která se však uplatňuje také
v rozhlase a televizi, a to především v čtených přehledech zpráv a vůbec ve všech
zpravodajských a publicistických relacích, kde tvoří podklady psaný text. Psaná forma
publicistického stylu samozřejmě nalézá své místo i na internetu.
K základním vlastnostem publicistického stylu obecně patří především jeho monologická
povaha, veřejný charakter a požadavek všeobecné srozumitelnosti. Dalšími vlastnostmi jsou
pak informativní charakter, pestrost daná tématickým záběrem publicistických textů (domácí
a zahraniční politika, ekonomika, kultura, sport a další tématicky zaměřené rubriky),
faktografická zhuštěnost a zejména tématická aktuálnost. Vedle své funkce sdělné,
informativní a komunikativní může publicistický styl také plnit funkci ovlivňovací,
přesvědčovací a získávací. Právě toto platí v řadě arabských zemích o státem cenzurovaném
tisku, rozhlase a televizi, které na jedné straně propagandou utužují kult osobnosti státníků
a zkrášlují obraz vládnoucích stran a autoritativních režimů, a na straně druhé zase volbou
výrazů posilují některé antagonistické postoje veřejnosti. Druhý případ můžeme dlouhodobě
sledovat třeba u výběru výraziva v kontextech týkajících se Izraele a v posledních letech také
Spojených států amerických poté, co podnikly invazi do Iráku.
Psaný publicistický styl v sobě zahrnuje řadu žánrů a s tím souvisejících literárních
útvarů, které mohou hraničit s některým dalším funkčním stylem. Tyto žánry mohou být
obecně rozděleny takto (Chloupek et al., 1991: 218-220; Mistrík, 1985: 468-477): žánry
zpravodajské (krátká a dlouhá zpráva, interview, komuniké aj.), analytické (úvodník,
komentář, recenze, kritika, polemika aj.) a beletristické (fejeton, reportáž, sloupek aj.).
Domníváme se, že v hlavních rysech můžeme bez větších problémů aplikovat tyto žánry i na
arabský publicistický styl, ale tato problematika by si, pochopitelně, zasloužila podrobnější
zkoumání.
Arabský publicistický styl je především v oblasti zpravodajství díky častému překladu
agenturních zpráv z cizích jazyků (hl. angličtina a francouzština) a navíc v časové tísni
vystaven cizím vlivům v oblasti lexikální i syntaktické. Nezřídka tak vznikají neologismy
12

a frazeologické kalky (doslovné překlady cizojazyčných frazémů či idiomů),2 které mají buď
efemérní charakter nebo se časem stávají součástí lexikální výbavy MSA.3 Jako příklad
zdomácnělých frazeologických kalků můžeme uvést třeba āasala jadahu min al-’amr ,umýt si
nad něčím ruce‘ (Šaraf, 2000: 253),4 ’actā ’d-daw’ al-’ahådar ,dát něčemu zelenou‘5 (Holes,
2004: 315) nebo laciba dawrahu fī ,sehrát roli v‘ (as-Sāmarrā’ī, 200: 3).6 Pro
arabský publicistický styl je také typický častý výskyt celé řady víceslovných konstrukcí,
jimiž se arabština snaží opsat v cizích jazycích jednoslovné výrazy s prefixy nebo sufixy –
substantiva, adjektiva a slovesa –,

které specificky modifikují jejich význam. Jedná se

především o termíny, kterým odpovídají české výrazy s privativními prefixy ne-/de-/in(genitivní spojení s cadam, cadīm, macdūm a āajr nebo prefixace lā-) a bez- (atributivní
konstukce s håālin min), dále prefixy znovu-/re- (gen. spoj. s ’icāda a sloveso ’acāda
s masdarem), mnoho-/poly-/multi- (tacaddud a mutacaddid v gen. spoj.), polo-/semi(konstrukce s nisf), pseudo-/kvazi-/polo- (konstrukce se šibh), samo-/auto- (d_ātī jako
přívlastek shodný), pro- (výrazy s muwālin li- a muwālā), proti-/anti- (výrazy s mucādin li-,
mucādā a dalšími) a některými sufixy jako -telný (atributivní konstrukce s qābil li-/sālih li-).
Všechny tyto konstrukce a některé další budeme s pomocí korpusu publicistických textů
podrobně analyzovat v kapitole 4.2.
V arabském publicistickém stylu je poměrně malý výskyt sloves a naopak značně vysoký
výskyt jmenných tvarů a rozvitých jmenných konstrukcí, jejichž základem bývá masdar
a které často zkracují vedlejší věty se slovesem a kondenzují tak projev. Tyto vesměs pasivní
konstrukce, které nemají činitele, „umožňují autorovi dodat svým tvrzením požadovanou
příchuť objektivity a jsou proto upřednostňované před alternativně tvořenými větami
s určitými slovesnými tvary, které musejí označovat osobu“ (Holes, 2004: 320).
Často se objevují introflektivně tvořené pasivní slovesné tvary a někdy i s perifrastickým
agensem po výrazu min qibali nebo alternativních výrazech (srov. Badawi et al., 2004: 385).7
Velmi typické je však perifrastické pasivum se slovesem tamma ,být dokončen, udát se‘
2

M. F. Sa’id ve své podrobné klasifikaci kalků v arabštině tento typ, který jsme pojmenovali „frazeologickým
kalkem“, nazývá „syntactic calque“ (1967: 106).
3
Velké množství takovýchto frazeologických kalků uvádí především as-Sāmarrā’ī (2000: 1-12), dále Monteil
(1960: 306-312), Blau (1981: 60-128) a Stetkevych (1970: 108-113).
Např.  ﻓﻼ ﻤﻔﺭ ﻤﻥ ﻏﺴل ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺸﻴﻔﺎﺭﺩﻨﺎﺩﺯﻩ,nezbývá mi teď, než si nad Ševarnadzeho režimem umýt
ruce‘.
4

5

ﻻ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
 ﺴﺘﻌﻁﻲ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﺍﻻﺨﻀﺭ ﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺜﺎﺭ ﺠﺩﺍ ﹰ,dá zelenou

budoucnosti toho projektu, který vyvolal silnou polemiku v politických, ekonomických i ekologických kruzích‘.
6

Např.  ﻝﻌﺏ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺤﺯﺒﻪ,sehrál hlavní roli při budování vlastní strany‘.

Např.  ﺴﻨﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ,Prověříme smlouvy, které byly
podepsány státy, jež iráckému lidu nenabídly pomoc.‘
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a masdarem plnovýznamového slovesa ve funkci podmětu.8 C. Holes podotýká, že opis pasiva
pomocí tamma je použito tam, kde je oznamováno dokončení nějakého trvání (durace) nebo
opakování (iterace) a kde je kladen důraz spíše na výsledek nějakého procesu než na proces
samotný. Introflektivně tvořené pasivum naopak spíše klade důraz na vymezený časový bod,
kdy se daný děj uskutečnil (Holes, 2004: 317-319). Sloveso tamma však může být užito i
v původním významu s prostým substantivem jako podmětem – např. tammat ad-dawra ’l’ūlā li-’l-lağna ,proběhlo první zasedání komise‘ (Ashtiany, 1993: 29).
Dalším typickým rysem je časté užití slovesa qāma bi- (dosl. ,provést, podniknout‘)
s masdarem, které slouží k pouhému opisu tvaru významového slovesa.9 Takovýto způsob
vyjádření možná má své opodstatnění ve větším potenciálu rozvíjet masdar dalšími přívlastky,
než jaké výrazové prostředky by poskytovalo rozvíjení slovesného tvaru (Ashtiany, 1993: 29).
Před časem byla na anotovaném korpusu publicistických textů PADT zkoumána
frekvence sloves, která ukázala, že kromě častého výskytu pomocných a sponových sloves
(kāna, lajsa, zāla, ’asbaha IV.) a také některých modálních sloves (’amkana IV., wağaba,
’arāda IV., istatāca X.), patří v první padesátce k zdaleka nejfrekventovanějším typům
slovesa jako qāla a jeho bližší či vzdálenější synonyma, tj. ’akkada II., d_akara, ’adāfā IV.,
’ašāra IV. (ilā), ’aclana IV., ’awdaha IV. a ’acraba IV. (can). K dalším frekventovaným
slovesům pak patří také qāma, wasala, balaāa, bada’a, ictabara VIII., dacā, ğā’a, qaddama
II., ra’ā, caqada, ’addā II., mat_t_ala II., waqaca, kašafa, camila, šahida, ’atā, wağada a další.10
Můžeme ještě dodat, že nesmírně frekventovaná slovesa ictabara a cadda v pasivu často plní
funkci pouhé spony a jsou tak sémanticky prázdná (Oliverius, 1998: 22-23).
Na závěr našeho krátkého pojednání o publicistickém stylu se ještě zastavme u ze
syntaktického hlediska nesmírně zajímavého jevu, jímž jsou v publicistických textech nadpisy
článků. Pokud to nejsou neúplné nebo jmenné věty a obsahují subjekt i slovesný predikát,
mají slovosled SVO (oproti jinak běžnému VSO) a sloveso je, jde-li o aktuální informaci
z nedávné minulosti, ve tvaru imperfekta. V následném textu se pak daná informace objevuje

Např.  ﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎل,byla sestavena komise v čele s vicepremiérem
ministrem financí‘.
8

Např.  ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻝﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻷﻜﺭﺍﺩ، ﻜﻭﻝﻥ ﺒﺎﻭل، ﻗﺎﻡ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲ,americký ministr zahraničí Colin Powell
sám navštívil (dosl. ,podnikl návštěvu‘) kurdské předáky‘.
10
Výpis frekvence provedl na přelomu let 2005/6 Mgr. Otakar Smrž a jednotlivé významy sloves a jejich valenci
pak zkoumal autor této práce. U zmíněných sloves záměrně neuvádíme české významy, protože řada z nich jich
má několik. Kromě některých jednoznačných případů s předložkou uvádíme jen tvar lexému.
9
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již skutečně v perfektu.11 Je-li i v nadpise perfektum, obvykle se zpráva váže k vzdálenější
minulosti (Holes, 2004: 324-326).
Arabské publicistické texty mají řadu dalších rysů, které by stály za pozornost – např.
odchylky od MSA v syntaxi, stereotypní konstrukce, časté chyby a dialektismy atd. Nás ale
v kontextu této práce zajímají především ty rysy, které souvisejí s rozšiřováním slovní zásoby.
Části z nich se budeme věnovat v kapitole 4.

11

Např. titulek: ﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻴﺅﻜﹼﺩ ﺘﺤﺴ,vládní zpráva potvrdila zlepšení platební bilance

Egypta‘; v textu: ﻨ ﹰﺎ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺃﻜﹼﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﺼﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﺤﺴ,zpráva egyptské vlády potvrdila, že
u platební bilance došlo ke zlepšení‘.
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3. METODY OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY V MODERNÍ SPISOVNÉ ARABŠTINĚ
Modernizace arabštiny na úrovni syntaktické a lexikální, a tedy vznik MSA, je výsledkem
dlouhodobého procesu, na jehož počátku stojí bližší kontakt arabského světa s Evropou
a jejími národy, jazyky, technickými a kulturními výdobytky, sociálními a politickými
institucemi a také politickými a hospodářskými ambicemi. Úzce souvisí s tím, co bývá
nazýváno „arabskou obrodou“ (nahda).
V 19. a na počátku 20. století byly veškeré pokusy o modernizaci arabštiny, aby splňovala
požadavky moderní doby plné vědecko-technického pokroku a kulturních, sociálních,
politických a hospodářských přeměn, vedeny zejména snahou jednotlivců. Od konce první
světové války a v dalších desetiletích postupně přebíraly péči o spisovný jazyk akademie
arabského jazyka a další instituce, které vznikly nejprve v Sýrii (Mağmac al-luāa ’l-carabīja
bi-Dimašq – zal. 1919), poté v Egyptě (Mağmac al-luāa ’l-carabīja fī ’l-Qāhira – zal. 1932),
v Iráku (al-Mağmac al-cilmī al-cirāqī – zal. 1947), v Jordánsku (Mağmac al-luāa ’l-carabīja ’l’urdunnī – zal. 1976) a Súdánu (Mağmac al-luāa ’l-carabīja fī ’l-Håartūm – zal. 1993). Činnost
těchto akademií koordinuje Svaz akademií arabského jazyka (Ittihād al-mağāmc al-luāawīja
’l-cilmīja ’l-carabīja) založený v roce 1971 se sídlem v Káhiře. Tyto instituce dbají o ochranu
a modernizaci spisovného jazyka a zabývají se především tvorbou, schvalováním
a publikováním vědecké terminologie. Další významnou institucí je také Maktab tansīq attacrīb se sídlem v Rabatu, který se specializuje na sjednocování vědecké terminologie a ve
spoluprácí s kulturní podorganizací Ligy arabských států ALECSO vydává rozsáhlou edici
trojjazyčných slovníku (ar.-angl.-fr.) vědecké terminologie z nejrůznějších oborů.12 Je však
nutné poukázat na to, že „rozšíření této terminologie mezi odborníky a vzdělanou veřejností
není v uspokojivém stavu a příčinou tohoto nedostatku není terminologie samotná, jak se
někteří mylně domnívají, ale neexistence praktických opatření pro užívání vědecké
terminologie a neexistence jazykové politiky v arabských zemích. Terminologie nějakého
vědního oboru bude mít cenu jedině tehdy, když bude komunikace v tomto oboru probíhat
v arabštině“ (Hiğāzī, 1998: 63).
V této teoretické kapitole se zaměříme na slovotvorné metody, které se využívají v MSA
k obohacování lexikonu převážně při tvorbě vědecké terminologie. Jsou jimi:
1) derivace (ištiqāq) – odvození nových slov z existujících kořenů
2) arabizace (tacrīb) – přejímání cizích slov
3) kompozice (naht) – slovotvorba skládáním slov nebo jejich fragmentů
12

Základní přehled o založení a činnosti těchto institucí přináší zejména M. F. Hiğāzī (1994: 421-447; 1998: 5479) a M. Sawie (2007: 634-642), který uvádí i podrobnou bibliografii.
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4) sémantický posun (mağāz) existujících slov
5) překlad (tarğama) – doslovný překlad (kalk) nebo opis cizího termínu
Je třeba poznamenat, že jednotlivé metody se do jisté míry mohou vzájemně
kombinovat a především metoda derivace prochází napříč celým slovotvorným systémem.
Nesmírně zajímavým a bezpochyby významným faktorem při obohacování lexikonu MSA na
institucionální úrovni i naprosto spontánním způsobem je především vliv cizích jazykových
modelů (viz 3.5.).

3.1. DERIVACE (ištiqāq)
První ze slovotvorných metod, o níž ve stručnosti pojednáme, představuje odvozování,
derivace (ištiqāq) nových slov z existujících arabských kořenů v souladu s principem
analogie (qijās). Tato metoda je v rámci metodologie tvorby jednoslovné terminologie
schválené Akademií arabského jazyka v Káhiře nejproduktivnější (Shraybom-Shivtiel, 1993:
199). Význam termínu ištiqāq v arabské lingvistické tradici se však neomezuje jen na
odvozování nových slov, ale v širším smyslu zahrnuje také jmennou a slovesnou flexi
(Drozdík, 1981-82: 80).13 Termín ištiqāq bývá též překládán jako etymologie (Larcher, 2006:
575).
Systém slovotvorby v arabštině je založený na splynutí konzonantního kořenového
morfému nesoucího základní význam s morfémem vokalizace/vokalizačním schematem
(pattern/template), jenž teprve daný význam kořene aktualizuje a vytváří společně jednoduchý
slovní kmen, nebo ještě v kombinaci s afixy (prefixy, infixy a sufixy) tvoří složený slovní
kmen (Petráček, 1977: 34-36). Takovýto jednoduchý (kořen + vokalizace) nebo složený
slovní kmen (kořen + vokalizace + afix) může být bází pro další slovotvorné procesy.
Derivace (ištiqāq) je pak slovotvorný proces, kdy je z původního slova, tj. báze (asl
n. muštaqq minhu), odvozen rezultát - derivát (muštaqq) při uplatnění principu analogie
(qijās), která stanovuje na základě v arabštině existujících afixů a vokalizačních schémat, jak
bude tento derivát vypadat a jak může být modifikován jeho význam oproti bázi. V arabštině
tedy rozeznáváme dva derivační prvky (morfémy) – afixy a vokalizační schema a můžeme
proto hovořit o třech typech derivace (Drozdík, 1981-82: 82):
1) externí derivace, tj. afixace – např. sufixace hadīd ,železo‘ (subst.) + ī (adjektivní
vztahový suf. nisba) > hadīdī ,železný‘ (adj.)

13

Nezahrnuje však koncovkovou flexi u imperfektních slovesných modů a jmen, ta bývá nazývána
termínem’icrāb.
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2) interní derivace, tj. změna vokalizačního schematu – např. katab(-a) ,psát‘
(sloveso – dosl. ‚on napsal‘) > kātib ,píšící; písař, spisovatel‘ – tedy změna
vokalizačního schematu z CaCaC(-a) na CāCiC
3) kombinace externí a interní derivace, tj. afixace a změna vokalizačního schematu
zároveň – např. katab(-a) ,psát‘ > maktab ,psací stůl, kancelář, úřad‘ – afixace resp.
prefixace ma- + změna vokalizačního schematu z CaCaC(-a) na (ma-)C0CaC14

Dosazením konzonantů do vokalizačního schematu, případně ještě s afixací, nám vznikají
slovotvorné vzory (’awzān/qawālib), jež tedy zahrnují derivační typ 2 a 3 a které zpravidla
specificky modifikují význam kořene. Takovýchto slovotvorných vzorů, o něž se právě opírá
zmíněná metoda analogie (qijās), existuje v arabštině mnoho. My se však v následujícím
přehledu omezíme, kromě derivace sufixací, jen na ty v MSA nejproduktivnější. Obecně lze
rozlišit deverbativní a denominativní derivace, přičemž je někdy obtížné rozeznat, co bylo pro
daný derivát skutečnou bází.

a) Nominální deriváty
1) Externí derivace
1a) Adjektivní sufix -ī (nisba) – Tento nesmírně produktivní způsob derivace se tvoří
zejména pomocí sufixace báze substantiv/masdarů (tedy denominace) mužského i ženského
rodu převážně v singuláru. V MSA se ale stále více prosazuje i takováto sufixace plurálu.
Řada takto odvozených adjektiv se substantivizuje (bližší analýza viz 4.1.2.).
- subst. v sg. – např. sijāsa ,politika‘ + -ī > sijāsī ,politický; politik‘ (k bázi sijās)
- subst v pl. – např. ğamāhīr ,masy, davy‘ + -ī > ğamāhīrī ,masový‘
1b) Derivace abstrakt sufixem -īja (masdar sinācī) – Tento další velmi produktivní
způsob derivace úzce souvisí s předchozím odvozováním s nisbou (bližší analýza viz 4.1.3.).
Např. mawt_ūqīja ,spolehlivost‘ (neologismus) < mawt_ūq bihi ,důvěryhodný‘ + -īja
1c) Derivace jednotlivin (nomina unitatis – ’asmā’ al-wahda) z jmen kolektivních a
hromadných (nomina collectiva) označujících některá zvířata, rostiliny a předměty (nikoli
však lidské bytosti) pomocí ženského sufixu -a(t) (tā’ marbūta). Obvykle až z nom. un.
dochází k pluralizaci buď pomocí vnějšího plurálu ženského rodu, nebo vnitřního, tzv.
lomeného plurálu.

14

Znak 0 označuje nulový vokál.
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Např. d_arr ,atomy‘ > d_arra ,atom‘ > pl. d_arrāt ,atomy‘ nebo mawğ ,vlny‘ > mawğa
,vlna‘ > pl. mauğāt/’amwāğ ,vlny‘ (Drozdík, 1981-82, 92)
K derivaci jednotlivin z kolektivních jmen označujících lidské bytosti může docházet
také pomocí zmíněného sufixu -ī (nisba), a to konkrétně u jmen označujících některé národy
(blíže viz 4.1.2.).

2) Interní derivace
2a) Derivace jmen zdrobnělých (nomina deminutiva – at-tasāīr) nalézá uplatnění také
při tvorbě vědecké terminologie – vzory fucajl/fucajcil/fucajcīl (srov. Wright, 1896 I: 166175). Např. ğuzaj’ ,molekula‘ < ğuz’ ,díl‘ (Drozdík, 1981-82: 88).
2b) Vzor ficāla pro označení profese nebo druhu činnosti – např. ğirāha ,chirurgie‘ nebo
sihāfa ,žurnalistika, tisk‘ (Stetkevych, 1970: 15).
2c) Vzor faccāl (ism al-mubālaāa) zejména pro označení příslušníků profesí nebo osob
pravidelně provozujících nějakou činnost, může však také označovat nástroj nebo přístroj –
např. ğarrāh ,chirurg‘, tajjār ,pilot, letec‘ (Stetkevych, 1970: 16) nebo caddād ,počítadlo‘
(Drozdík, 1981-82: 89).
2d) Vzor faccāla označuje zejména nástroj nebo přístroj a někdy také činnost se vztahem
k nějakému místu. Tvarově se překrývá s tvarem feminina od předcházejícího vzoru – např.
āassāla ,pračka‘ nebo dabbāba ,tank‘ (Drozdík, 1981-82: 89). Obdobné významy jako vzor
faccāla tvoří také participium aktivní I. kmene ve tvaru feminina fācila.

3) Kombinace externí a interní derivace
3a) Nástroje (nomina instrumenti – ’asmā’ al-’āla) podle vzorů mifcal/mifcāl/mifcala.
mifcal – např. miğhar ,mikroskop‘
mifcāl – např. miqjās ,měřič‘ (součást víceslovných termínů)
mifcala – např. mirwaha ,větrák, vrtule‘
3b) Označení místa a času děje (nomina loci et temporis – ’asmā’ al-´makān wa-’zzamān) se derivují podle vzorů mafcal/mafcil/mafcala/mafcila
mafcal – např. machad ,ústav, institut‘
mafcil – např. mawcid ,místo a čas setkání‘
mafcala – např. matbaca ,tiskárna‘
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b) Verbální deriváty
Do skupiny slovesných derivátů od troj- a čtyřkonzonantních kořenů, jež se nacházejí
v samém centru derivačního systému arabštiny, zařazujeme i od sloves odvozené (tedy
deverbativní) jmenné tvary – participia a podstatná jména slovesná (masdary), protože stojí
někde na pomezí mezi slovesem a jménem. Ta se v substantivizované podobě výrazným
způsobem podílejí na obohacování slovní zásoby (participia i v podobě adjektiv). Systém
derivace v rámci slovesného systému je dostatečně zmapován, proto se v tomto stručném
nástinu omezíme jen na pár poznámek.
Oproti KA, která rozvíjela u trojkonzonantních kořenů celkem patnáct tzv. slovesných
kmenů (I. základní a II.-XV. rozšířené), v MSA se realizuje kmenů pouze deset (I.-X.).
Kromě čistě denominativního resp. deadjektivního IX. kmenu, jsou všechny rozšířené kmeny
převážně deverbativního

původu

(Drozdík,

1981-82:

96).

Kmen

I.

je základní

(facal/facil/facul) a rozšířené (tj. odvozené) kmeny jsou derivovány prostřednictvím změny
vokalizačního schematu (II. a III.) nebo prefixací (IV.-VII., X.) či infixací (VIII.)15
v kombinaci se změnou vokalizačního schematu. Ze systémového a sémantického hlediska
jsou kmeny I.-IV. primární a V.-VIII. a X. sekundární odvozené z těch primárních.
Participia rozšířených kmenů mají shodnou vokalizaci jako imperfektní kmen
příslušného slovesa (aktivní a pasivní rod) s prefixem mu-. Stojí za to zmínit, že řada
substantivizovaných pasivních participií II., VIII. a X. kmene též vyjadřuje místní aspekt –
např. mudarrağ (II.) ,amfiteátr‘, muhåtabar (VIII.) ,laboratoř‘ a mustašfan (X.) ,nemocnice‘
(Drozdík, 1981-82: 95). Masdary sloves základního kmene mají řadu forem a jsou proto
nepředvídatelné, ale u kmenů rozšířených mají naopak formy pravidelné. U kmenů II. a III.
se v MSA realizují dvě formy masdarů (II. kmen má původně tři formy).
Pokud jde o čtyřkonzonantní slovesa a od nich odvozené nominální tvary, tak ta se
v MSA realizují jen ve dvou kmenech, tj. v I. základním a II. odvozeném (prefix ta-). Tento
typ sloves je v MSA významný především proto, že se v něm realizuje řada cizích přejímek,
jež prošly resegmentací v souladu s kořenově-vokalizačním morfematickým systémem
arabštiny (blíže viz oddíl Arabizace 3.2. a 4.1.1.2.). Některá čtyřkonzonantní slovesa jsou
navíc denominativní. Ta byla někdy také derivována z původních trojkonzonantních jmen
s prefixem a prošla morfematickou resegmentací a byla tak rozložena na sekundární
čtyřkonzonantní kořen nebo byl původně trojkonzonantní kořen rozšířen o další radikál.

15

Infix -ta- u VIII. slovesného kmene (iftacala) je původní prefix, jenž se z fonetických důvodů přesunul dovnitř
kmene (Petráček, 1977: 38).
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Některým takovýmto tzv. sekundárně odvozeným kořenům se budeme věnovat ve zvláštním
oddíle analytické části (viz 4.1.4.).

Kromě výše zmíněného „standardního“ způsobu derivace, který bývá arabskými lingvisty
obvykle nazýván al-ištiqāq as-saāīr, bývají při obohacování lexikonu někdy brány do úvahy
ještě další dvě derivační metody – qalb (neboli al-ištiqāq al-kabīr) a ’ibdāl (neboli al-ištiqāq
al-’akbar). Qalb (dosl. ,převrácení‘) představuje derivaci nových výrazů převrácením pořadí
konzonantů kořene báze a rezultát tohoto procesu zůstává spřízněn s původním významem.
’Ibdāl (dosl. ,záměna‘) je oproti tomu odvozovací metoda, kdy dochází ke změně jednoho
z konzonantů kořene báze, přičemž je opět zachována sémantická vazba mezi bází
a rezultátem takovéto derivace (Stetkevych, 1970: 46-47; Tarzī, 1968: 16-17). Egyptský
lingvista cAbdallāh ’Amīn k těmto třem derivačním metodám připojil ještě čtvrtou, kterou
nazval al-’ištiqāq al-kubbār, kdy vzniká nové slovo kompozicí dvou nebo více bází či jejich
fragmentů a rezultát pak odráží význam všech svých konstituentů (Drozdík, 1981-82: 81-82;
Tarzī, 1968: 16). O této metodě, jež se nazývá naht, pojednáme podrobnějí později (viz 3.3.).

3.2. ARABIZACE (tacrīb)
Druhou slovotvornou metodu, která se významně podílí na obohacování arabského
lexikonu, představuje přejímání cizích slov (tacrīb).16 Hlavními příčinami procesu přejímání
slov z cizích jazyků je zejména naléhavá potřeba rozvoje vědecko-technické terminologie
a zároveň nedostatek času na obezřetnou tvorbu takovéto terminologie vlastními
slovotvornými prostředky (Drozdík, 1979: 21). Z evropských jazyků má na MSA největší vliv
francouzština a především ve světovém měřítku stále dominantnější angličtina. Přesná
identifikace zdrojového jazyka té či oné výpůjčky však není vždy jednoduchá, zejména jednáli se o termíny, které mají mezinárodní charakter.17
Přejímání cizích slov do arabštiny, jenž bylo výsledkem mezikulturního kontaktu
a překládání literárních, filosofických a vědeckých děl jiných národů, probíhalo pochopitelně
v průběhu celé historie. I starší vrstvy arabštiny tak obsahují řadu lexikálních výpůjček,

16

Termín tacrīb (dosl. ,arabizace, překlad do arabštiny‘), který obvykle užívají arabští autoři ve spojení
s přejímáním cizích slov, je polysémní lexém, jenž může mít v zásadě tři významy: 1) v úzkém slova smyslu
termín pro označení procesu obohacování slovní zásoby přejímáním cizích slov (námi sledovaný význam); 2)
tvorba nové slovní zásoby obecně zahrnující systém všech slovotvorných procesů bez ohledu na to, zda jsou
stimulovány cizími modely nebo ne; 3) znovuzavedení arabštiny jakožto národního jazyka do všech oblastí
komunikace poté, co byla na nějakou dobu nahrazena cizím koloniálním jazykem (Drozdík, 1979: 21-22).
17
Kritérii klasifikace a problémy při určení zdrojového jazyka u cizích výpůjček se podrobně zabývá T.
Baccouche (1994: 47-78).
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z nichž některé se natolik asimilovaly, že nejsou rodilými mluvčími považovány za cizorodý
prvek. Dokonce i Korán obsahuje celou řadu slov cizího původu. Jedná se především o slova
perského, syrského, řeckého a latinského původu, přičemž se lze domnívat, že některé
z těchto přejímek přešly do arabštiny přes syrštinu.18 Jako příklad můžeme uvést
z teologického hlediska v muslimské tradici zásadní pojem sirāt ,cesta, stezka‘, jenž je
přejímkou z latiny (lat. strata – zřejmě přes řečtinu a syrštinu). A. Jeffery ve své dnes již
klasické studii rozeznává tři typy cizích prvků v lexiku Koránu: 1) čistě nearabská slova; 2)
slova se semitským kořenem, která mohou být arabská, ale jejichž význam neodpovídá
významu tohoto kořene v arabštině – přenos významu z jiného semitského jazyka; 3) běžná
arabská slova, jejichž význam je v Koránu zabarven významem používaným u obdobného
slova v jiném semitském jazyce (Jeffery, 1938: 39-40). Cizím slovům v KA a zejména
v Koránu samozřejmě věnovala pozornost i středověká arabská lexikografie (Kopf, 1976).
K nejvýznamnějším dílům v tomto směru určitě patří al-Ğawālīqīho (z. 1144) práce alMucarrab min al-kalām al-’a cğamī.
Pokusíme-li se stručně klasifikovat lexikální výpůjčky v MSA, můžeme podle jejich míry
asimilace/neasimilace do arabského slovotvorného systému vymezit dva typy (Drozdík, 1980:
134-135):19
1) Výpůjčky, jež neprošly resegmentací na morfémových hranicích arabského
systému kořen-vokalizační schema a jsou tedy považovány za jednomorfémové jednotky
– např. tilivizjōn ,televize‘. Počet konzonantů těchto výpůjček obvykle převyšuje počet
konzonantů běžných arabských kořenů, je tedy vyšší než čtyři. Jelikož u nich nebyl
rozlišen kořen a v arabštině existující vokalizační schema, nemohou podstupovat dalším
interním derivačním procesům ale jen derivaci externí pomocí afixů (viz 3.1.a1). Mohou
tedy přibírat:
- adjektivní suf. -ī (nisba) včetně singulativní funkce u konkrétních případů – např.
tilivizjūnī ,televizní‘ (podrobně nisba viz 4.1.2.).
- suf. -īja pro tvorbu abstrakt – např. ’otomātīkīja ,automatizmus‘ (podrobně suf. -īja
viz 4.1.3).
- suf. -a(t) jako singulativní znak k vymezení nomina unitatis v opozici
s bezpříznakovým druhovým či kolektivním jménem – např. ’asbirīna ,jeden aspirin‘
oproti ’asbirīn ,aspirín (látka)‘.

18

Úvod do této problematiky včetně recentní bibliografie podává Rippin (2002: 226-237).
Fonologická klasifikace výpůjček v této práci prováděna nebude – podrobněji viz Sa’id (1967: 46-57) a
zejména Baccouche (1994: 161-326).

19
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Tento typ výpůjček tvoří výhradně vnější plurál (srov. Drozdík: 1979-80: 66-72)
převážně s ženským suf. pl. -āt, a to bez ohledu na rod – např. kādirāt ,kádry‘. Jen u pl.
s nisbou s odkazem na muž. rod osob je vnější mužský pl. -ūna.20 U některých jmen této
skupiny mohlo alternativně dojít i k morfematické resegmentaci (viz další skupina) a pak
tvoří i vnitřní plurál – např. kādir ,kádr‘ > kawādir (srov. výše).
2) Výpůjčky, které prošly resegmentací na morfémových hranicích systému kořenvokalizační schema a začlenily se do arabského slovotvorného systému. Tyto výpůjčky
mohou podstupovat další interní i externí derivační procesy a mohou a nemusí tvořit
vnitřní lomený plurál.
Tyto výpůjčky lze ještě rozdělit na dvě skupiny:
a) Výpůjčky v pravém smyslu, které prošly resegmentací. U těch bylo po přechodu
z donorního do akceptorního jazyka rozlišeno vokalizační schema, které shodou
okolností odpovídalo nějakému z arabských slovotvorných vzorů, a tak mohl být
abstrahován kořen – např. film (pl. ’aflām) > vokalizační schema CiCC + kořen FLM.
b) Výpůjčky, u nichž byl už cizí kořenový morfém dosazen do původního arabského
vokalizačního schematu/slovotvorného vzoru.21 Jedná se tedy o další deriváty od dříve
identifikovaného kořene. Např. čtyřkonzonantní sloveso talfana ,telefonovat‘ < slovní
vzor CaCCaCa + kořen TLFN (< tilifūn).
Jak už to bývá, řada výpůjček přechází do MSA naprosto spontánně a takto kolující slova
pak jsou buď dodatečně schválena akademiemi arabského jazyka, nebo je vyvíjena snaha
nahradit je domácími neologismy tvořenými jednou z ostatních zmíněných slovotvorných
metod. Obecně lze konstatovat, že na půdě jazykových akademií panuje preference ostatních
slovotvorných metod před přejímáním cizích slov. Jedinou slovotvornou metodou, jež stojí na
žebříčku preferencí ještě níže než tacrīb, je tvorba kompozit (naht) – (Hiğāzī, 1998: 67-68).
Snaha ochránit arabštinu před zanesením cizorodých prvků však z důvodu nutné potřeby
terminologie a časové nouze je v praxi stejně upozaděna a do arabštiny se tak dostává řada
termínů cizího původu.
K přenosu cizích slov samozřejmě dochází také do arabských dialektů, které jsou
vystaveny kontaktu s dalšími jazyky a slovní zásoba se v nich rozšiřuje naprosto spontánně.
I v jejich případě bychom mohli na klasifikaci výpůjček aplikovat výše uvedený model. Jako
příklad si můžeme vzít třeba tuniský dialekt. F. Talmoudi ve své studii (1986) podrobil
20

Některá substantiva mužského rodu s nisbou výjímečně tvoří i plurál zakončený na –a(t) – např. makwağī
,žehlíř, pradlák‘ (tur.) – makwağīja (Drozdík, 1979-80: 71).
21
Pro tuto skupinu resegmentovaných přejímek používá L. Drozdík i M. F. Sa’id (1967: 89-91) termín „loan
derivatives“ oproti označení „loanforms“ pro výpůjčky typu (1) a (2a).
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zkoumání 24 sloves, jež mají původ v některém z románských jazyků. Uveďme pro ilustraci
sloveso II. kmene dawwaš ,osprchovat se‘ (Talmoudi, 1986: 102-105), které bylo derivováno
denominací ze substantiva dūš ,sprcha‘ (pl. ’adwāš)22 < z franc. douche. Substantivum dūš,
které bylo identifikováno jako kořen s prostředním slabým radikálem (DWŠ), lze klasifikovat
jako první typ výpůjček, jež prošly morfematickou resegmentací a zmíněné sloveso dawwaš
II. je pak možné prohlásit za druhý typ takovýchto výpůjček (tedy tzv. loan derivatives).

3.3. KOMPOZICE (naht)
Další metodu obohacování slovní zásoby v arabštině, jež je schválena Akademií
arabského jazyka pro tvorbu vědecké terminologie, představuje kompozice (naht). Obecně se
jedná o slovotvorný způsob, při němž spojením dvou či více slov vznikají složeniny,
kompozita (manhūtāt, sg. manhūt). Tento způsob slovotvorby je v MSA jednoznačně
motivován vytvářením ekvivalentů terminologie v evropských jazycích.
Tato metoda byla v omezené míře uplatňována i v KA a také v MSA představuje poněkud
okrajový způsob tvoření slov, který se využívá zejména při vytváření arabských ekvivalentů
vědecké terminologie, selžou-li ostatní slovotvorné způsoby. Jak uvidíme, metoda tvoření
slov naht v arabské lingvistické tradici zahrnuje kromě kompozice samotné – skládání dvou či
více slov resp. kmenů, jehož rezultátem je nový složený lexém – také další slovotvorné
postupy jako abreviace a derivace pomocí aglutinace. Slovotvorná metoda naht byla navíc
velice diskutována mezi moderními arabskými lingvisty a členy akademií arabského jazyka a
měla své odpůrce i zastánce. První z nich se k této metodě stavěli buď zcela odmítavě –
tvrdili, že arabština je přece jazykem derivace, i když jsou doloženy případy užití naht
v klasickém jazyce, tak možnosti této metody již byly vyčerpány a proto je záležitostí
minulosti – nebo její využití velice omezovali. Druhá skupina v metodě naht naopak
spatřovala příležitost, jak efektivně modernizovat lexikon arabštiny, aby splňoval všechny
požadavky doby a držel krok s technologickým rozvojem a dokonce ji prohlašovali za
plnohodnotný způsob derivace (ištiqāq) v souladu s principem analogie (qijās). Neméně
žhavá diskuse také panovala a stále panuje nad metodologií tohoto způsobu slovotvorby.23
Faktem je, že v roce 1965 byla tato metoda Akademií arabského jazyka v Káhiře uznána
za plnohodnotný způsob tvorby nových slov v případě nutnosti, a to za předpokladu, že
rezultáty tohoto procesu (manhūtāt) budou, pokud možno, odrážet konzonantní skladbu
22

Tento plurál Talmoudi neuvádí, ale autor této práce se s ním při pobytech v Tunisku běžně setkal.
Podrobnou diskuzi mezi arabskými lingvisty a akademiky uvádí především studie M. R. al-Hamzāwīho (1998:
79-92), který ji celou zasvětil podpoře slovotvorné metody naht založenou na teoretických přístupech Ibn Fārise,
podle něj největšího teoretika naht všech dob.
23
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původních slov. Tato nová substantiva, adjektiva a slovesa musejí odpovídat v souladu
s principem analogie (qijās) v arabštině existujícím slovním vzorům (patterns – qawālib n.
’awzān). Vztahová adjektiva musejí mít sufix -ī (nisba) a slovesa mají být čtyřkonzonantní
v základním nebo II. slovesném kmeni - I. faclala/II. tafaclala (al-Hamzāwī, 1998: 91-92).
Za vůbec prvního, kdo definoval termín naht (dosl. ,otesání, osekání‘), je považován
slavný arabský filolog al-Håalīl ibn Ahmad (z. 786 nebo 791), systematizátor arabského
poetického metrického systému a autor významného slovníku Kitāb al-cAjn, avšak prvním
skutečným teoretikem této problematiky byl určitě až v 10. století filolog perského původu
Ahmad ibn Fāris (z. 1004), jenž ve svém lexikografickém díle Maqājīs al-luāa a i v jeho
pozdějších dvou zestručněných verzích as-Sāhibī fī ’l-luāa a Muğmal al-luāa al-carabīja
pokládal většinu čtyř- a pětikonzonantních arabských slov za tzv. kompozita (manhūtāt)
vzniklá ze slov trojkonzonantních. Rozlišil přitom na základě etymologie dva druhy
takovýchto kompozit (sloves, substantiv i adjektiv):
1) kompozita vytvořená spojením a zároveň zkrácením dvou či tří trojkonzonantních
slov – tzv. naht qijāsī
2) původně trojkonzonantní slova rozšířená o radikál na začátku, uprostřed nebo na
konci slova – tzv. naht muštaqq (al-Hamzāwī, 1998: 58).
V díle Sāhibī fī ’l-luāa Ibn Fāris hovoří o prvním způsobu takto:
„Arabové ze dvou slov vytesají jedno a je to určitý způsob zkracování...a
náš názor je takový, že většina toho, co má více než tři konzonanty, je
kompozitem, jako když například Arabové řeknou silnému muži „dibatr“
(,pevně stavěný‘), což pochází z „dabata“ (,být silný‘ o člověku nebo
velbloudu) a „dabara“ (,mít pevnou kostru i maso‘)...“24
Jak můžeme vidět, čtyřkonzonantní adjektivum dibatr jím bylo identifikováno jako
rezultát kompozice dvou trojkonzonantních slov s elizí jednoho z konzonantů. M. R. alHamzāwī podrobil detailnímu zkoumání pasáže týkající se naht u Ibn Fārise a dospěl
k obecnému pravidlu, jež o takovémto kompozitu praví, že „jsou ponechány odlišné
prvky z původních slov (al-manhūt minhā, sg. manhūt minhu) a elidován je jeden
z prvků, v němž se tato slova navzájem podobají“ (1998: 56).
Druhý typ naht u Ibn Fārise, tj. rozšíření trojkonzonantního kořene na
čtyřkonzonantní, pak podle al-Hamzāwīho analýzy většinou slouží k nejrůznějším
druhům

zdůraznění

(mubālaāa)

souvisejících

s charakterovými

vlastnostmi

24

Podle citace Fu’āda Tarzīho (1968: 353). Navzdory komentáři F. Tarzīho v pozn. 5 i angl. překladu J.
Stetkevyche (1970: 50) uvádějícího ve stati jako příklad totéž slovo, překládám sloveso dabata podle E. W.
Lanea (1968, V: 1765).
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a vzezřením. Tyto výrazy se vztahují k člověku (muži i ženě), domestikované a divoké
zvěři, vodě, palmám a odrážejí tak předislámského člověka, jeho životní prostředí
a beduínský způsob života (Tamtéž: 52). V díle Muğmal al-luāa al-carabīja Ibn Fāris
zmínil ještě další typ naht, jímž je v zásadě jakási abreviace často opakovaných
většinou náboženských formulí o celé větě typu basmala – pronést: bi-smi ’llāh [arrahmān ar-rahīm] ,ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného‘. Na Ibn Fárisovy
poznatky na poli naht pak do značné míry navázala i řada pozdějších filologů, např. at_T_acālibī (z. 1038) a as-Sujūtī (z. 1505), ne vždy však používali Ibn Fárisem
rozpracovanou terminologii.
Jak jsme již naznačili, metoda kompozice (naht) v arabské jazykovědné tradici
zahrnuje více slovotvorných principů než jen kompozici v pravém slova smyslu, jak ji
známe z indoevropských jazyků, proto tato problematika skýtá řadu obtíží a rozdílných
přístupů. V následujícím přehledu se na základě shodných rysů sami pokusíme
o stručnou klasifikaci, přičemž vezmeme v úvahu i přístupy arabské jazykovědy.
V případech, které nelze považovat za skutečná kompozita, i když jde o jednoslovné
jednotky, používáme provizorní označení pseudokompozita. Naším provizorním
kritériem

pro

dichotomii

kompozitum/pseudokompozitum

je

uchování/ztráta

konzonantní skladby kořenů původních konstituentů vzhledem k tomu, že slovní kořen
je v semitských jazycích nositelem sémantického významu.

a) Pseudokompozita tvořená abreviací
Do této skupiny, kterou s vědomím nepřesnosti nazýváme určitou formou
abreviace, konkrétně jde o „zkrácení skupiny slov do jednoho slova“ (Gacek, 2006: 1),
patří čtyřkonzonantní slovesa základního kmene (faclala) a od nich odvozené masdary
a participia typu výše zmíněného slovesa basmala. Rezultát takovéhoto zkrácení
obsahuje některé konzonanty původních slov. Arabští lingvisté tato pseudokompozita
jednotně považují za výsledek slovotvorného procesu naht, my je však za skutečná
kompozita nepovažujeme, jelikož jednoznačně narušují kořenovou strukturu původních
konstituentů. Mezi takováto slova patří:
1) slova z KA, jež ve většině případů označují pronášení konvenčních
náboženských formulí a eulogií. Vedle zmíněného slovesa basmala bývají
nejčastěji uváděna také hawqala či hawlaqa – proslovit: lā hawla wa-lā quwwata
’illā bi-’llāhi ,Není síly ani moci leč u Boha‘, hamdala – pronést: al-hamdu li-’llāhi
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,Chvála Bohu‘ nebo damcaza – proslovit: ’adāma ’llāhu cizzaka ,Nechť Bůh uchová
tvou slávu‘ (Ali, 2006: 452).25
2) vědecká terminologie MSA, kdy jde taktéž o zkrácení víceslovného výrazu.
Nejčastěji bývá jako příklad uváděno sloveso halma’a (též Al-Khatib, 2000: 383)
,provádět hydrolýzu‘ – zkrácené z hallala bi-’l-mā’.

b) Pseudokompozita s elizí konzonantů
Tento typ pseudokompozit, jenž plně odpovídá duchu naht, koresponduje s Ibn
Fārisovou

první

skupinou,

tj.

slovy

tvořenými

splynutím

většinou

dvou

trojkonzonantních konstituentů s výslednou elizí minimálně jednoho z radikálů.
Z tohoto důvodu takováto slova za kompozita nepovažujeme, neboť je opět narušena
kořenová struktura původních konstituentů (bází). Tato slova většinou pocházejí z KA,
ale některá z nich přešla i do lexikonu MSA. Tento typ zahrnuje:
1) čtyřkonzonantní slovesa – např. bact_ara ,rozházet‘ < bacat_a + ’at_āra IV. (Tarzī,
1968: 358); kahratas ,elektromagnetismus‘ < kahraba ,elektrifikovat‘ + maānātīs
,magnet‘ (Badawi et al., 2004: 751)
2) substantiva – např. ğulmūd ,kámen, balvan‘ < ğaluda ,být pevný‘ + ğamada
,ztuhnout, ztvrdnout‘ (Ali, 2006: 452; Stetkevych, 1970: 50)
3) adjektiva – např. dibatr ,pevně stavěný‘ (viz výše)
4) adjektiva s nisbou dvojího typu:
4a) adjektiva odvozená od toponym a antroponym s podkladovou konstrukcí
genitivního spojení (viz Wright, 1896, I: 162)
– od toponym – např. hadarmī ,hadramautský‘ < Hadramawt <
kompozitum z pův. gen. spojení
– od antroponym – např. cabšamī < cAbd šams (jméno kmene); cabdarī <
c

Abd ad-dār (jméno mekského rodu)

4b) adjektiva vážící se ke dvěma místům nebo směrům s podkladovou
konstrukcí koordinace
– dvě místa – např. tabarhåazī ,tabaristánsko-chórezmijský‘ < Tabaristān
+ Håuwārizm (Tamtéž)

25

Dosti bohatý seznam takovýchto výrazů uvádí např. F. Tarzī (1968: 352-3).
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– dva směry – např. šafcanfī ,šáfijovsko-hanafijský‘ < šāficī + hanafī;
hanfatlī ,hanafijsko-mutcazilovský‘ < hanafī + muctazilī (al-Hamzāwī,
1998: 58)

c) Kompozita vzniklá tzv. smíšenou konstrukcí (tarkīb mazğī)
Výrazy, jež řadíme do této skupiny, splňují naše kritéria kompozitnosti –
konzonantní skladba kořenů původních konstituentů zůstává zachována. Arabská
jazykověda však tato kompozita obvykle klasifikuje jako murakkabāt mazğīja ‚smíšené
konstrukce‘ nikoli jako manhūtāt. Hlavním kritériem pro rozlišení procesů tarkīb mazğī
a naht je právě toto uchování, řekněme, „plného znění“ původních konstituentů. U
metody naht oproti tomu dochází u rezulátu k elizi radikálu některého z konstituentů
(Šāhīn, 1986: 291). Do této kategorie můžeme zařadit řadu kompozit z lexikonu MSA,
které lze podle podkladové syntaktické konstrukce rozdělit do několika typů:
1) kompozita s podkladovým genitivním spojením – např. ra’smāl ,kapitál‘ <
ra’s māl (tato původní konstrukce se také používá – pl. ru’ūs ’amwāl)
2)

kompozita

s podkladovou

konstrukcí

koordinace

–

např.

barmā’ī

‚obojživelný‘ < barrī + mā’ī ‚pozemní + vodní‘
3) moderní kompozitní adjektiva typu šarq-’awsatī a

c

ālam-t_ālit_ī jejichž

podkladovou konstrukcí je substantivum se shodným atributem (blíže viz
4.2.1.2.) – Tento typ adjektiv si sem dovolujeme zařadit, i když jsou typické
především pro publicistický styl, jsou tedy výsledkem spíše spontánní slovotvorby
a zřejmě představují jen přechodovou etapu.

d) Pseudokompozita tvořená aglutinací
Tento typ nemůžeme považovat za kompozita, ale spíše za rezultáty vzniklé
derivací pomocí afixů (Drozdík, 1967: 95-6; 2001: 137-8). Domníváme se, že arabská
jazykověda tento způsob nepovažuje za součást morfologické derivace (ištiqāq), jelikož
neodpovídá metodě analogie (qijās). Podle druhu afixace můžeme provést následující
členění:
1) prefixace
1a) – slova s prefigovanou původně samostatnou zápornou částicí lā – např.
lāsilkī ,bezdrátový‘ (viz 4.2.1.1.)
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– ojedinělé případy s prefigovanou zvolací částicí jā – např. jānasīb ,loterie‘–
nebo vztažným zájmenem mā – např. māğarajāt ,události‘. Tento typ výrazů lze
považovat za tarkīb mazğī.
1b) – vědecká terminologie s prefigovanými předložkami vetšinou s elidovaným
jedním konzonantem (řadu příkladů uvádí Badawi et al. [2004: 756-62])– např.
qabharbī ,předválečný‘ < qabla harbī; bajt_aqāfī ,interkulturní, mezikultulní‘ <
bajna t_aqāfī; fawbanafsağī ,ultrafialový‘ < fawqa ’l-banafsağī. Jak jsme právě
nazančili, většina případů tohoto typu má ekvivalenty v původní syntaktické
konstrukci předložka + adjektivum/substantivum. I u těchto případů je však
obtížné stanovit, jaká pravidla má skutečně kategorie rodu a zejména určení.
Totéž platí také např. o v publicistickém stylu četném spojení fawqa ’l-cādī
,mimořádný, nadstandardní‘.26 Na základě studia těchto spojení v korpusu se
však zdá, že zde platí stejná gramatická pravidla jako u konstrukcí āajr, nisf
a šibh s adjektivy (viz 4.2.3.6., 4.2.3.7. a 4.2.3.8.). Výrazy typu qabharbī
arabská jazykověda považuje za rezultáty slovotvorné metody naht, neboť je
dodrženo pravidlo elize alespoň jednoho z komponentů.
2) sufixace
Ve vzácných případech dochází ve vědecké terminologii k sufixaci – např. u
suf. -ānī (= -oid) – billawarānī ,krystaloid‘ a některých dalších (al-Hamzāwī,
1998: 119). Některé sufixy jsou navíc cizího původu – např. suf. -īd – kibrītīd27
,sirník, sirníkový (ve složeninách)‘ nebo suf. -īk – hadīdīk ,železitý (ve
složeninách)‘ (Badawi et al., 2004: 741).

e) Rozšíření kořenu o další konzonant
Tento způsob, jenž se vztahuje zejména na starou slovní zásobu, bezpochyby náleží
k slovotvorné metodě naht a odpovídá druhému typu u Ibn Fārise, my ho však za skutečnou
kompozici považovat nemůžeme. Jedná se o původně trojkonzonantní slova, která byla
rozšířena o další jeden či dva konzonanty modifikující jejich význam, jenž je takto většinou
nějakým způsobem zesílen – např. racšan ,ustrašený‘ < racaša (,třást se‘) + n (Ali, 2006:
452). Tento způsob rozšíření trojkonzonantního kořene o nūn na konci slova je stále
26

Např.  ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ,dosažení nadstandardního materiálního zajištění‘. V obdobném

významu jako fawqa ’l-cādī se též užívá spojení fawqa ’l-cāda. Např.  ﺴﻔﻴﺭ ﻤﻔﻭﺽ ﻭﻓﻭﻕ ﺍﻝﻌﺎﺩﺓ,mimořádný a
zplnomocněný velvyslanec‘.
27
M. F. Sa’id označuje tento typ lexémů za „loanblends“ (1967: 38). Jedná se o typ přejímky, která vznikla
kombinací domácího arabského morfému kibrīt a přenosu cizího morfému -īt (pův. fr. nebo ang. suf. –ic/ique).
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produktivní i v MSA (Badawi et al., 2004: 753; cAbdalcazīz, 1992: 133-46), kde můžeme
nalézt i několik takovýchto denominativních sloves:
c

aqlana ‚racionalizovat‘ (masdar caqlana) < sekundární caqlānī ,racionální‘ < caql ,rozum‘

c

almana ,sekularizovat‘ (masdar calmana) < sekundární calmānī ,sekulární‘ < cālam ,svět‘

neologismus – subst. āarbana ,vesternizace‘ < al-Āarb ,Západ‘ (Badawi et al., 2004,
752)28

3.4. SÉMANTICKÝ POSUN (mağāz)
Další slovotovorný způsob nazývaný mağāz (,metafora, přenesený význam‘), který byl
schválen Akademií arabského jazyka v Káhiře pro tvorbu vědecké terminologie a o němž
pojednáme jen ve vší stručnosti, představuje posun významu u v arabštině existujících slov.
Takto vytvořená terminologie měla především nahradit množství ve spisovné arabštině
zahnízděných cizích slov a dialektismů. K tomuto účelu měla posloužit především archaická
slovní zásoba (’alfāz mahğūra/āarā’ib al-luāa) a terminologie dohledaná v rozsáhlé
středověké arabské vědecké literatuře. Mezi nejčastěji uváděné příklady sémantického posunu
patří slova jako např. qitār ,vlak‘ (pův. ,velbloudí karavana‘), barq ,telegraf‘ (pův. ,blesk‘)
nebo d_arra ,atom‘ (pův. ,smítko, částečka; mravenec) – (Drozdík, 1981-82: 107).
Metoda sémantického posunu však nebyla vždy úspěšná a řada neologismů tohoto typu
byla v jazykové praxi již záhy odmítnuta. Takovýmto příkladem může být třeba termín ’irzīz
(pův. ,zvuk deště nebo bouřky‘), jenž měl nahradit cizí výpůjčku tilifūn ,telefon‘ nebo termín
ğammāz (pův. ,rychlonohý osel nebo velbloud), který měl nahradit trām ,tramvaj‘
(Stetkevych, 1970: 32).
L. Drozdík rozlišuje dva typy takto tvořených neologismů, u kterých může dojít jak
k rozšíření významu, tak k jeho zúžení ale i k dalším sémantickým posunům (1981-82: 107):
1) spontánně vytvářené sémantické neologismy – např. matcam ,místo skladování
nebo konzumace jídla‘ > ‚restaurace‘ nebo mağmac ,místo shromáždění‘ > ,akademie‘
2) sémantické neologismy cíleně tvořené (akademiky a dalšími jednotlivci na
základě jejich jazykové erudice) – např. naffāt_a ,stařena plivající na knoty (Q 113, 4)‘ >
,tryskový; tryskové letadlo‘ nebo hātif ,hlasitě volající; neviditelný hlas‘ > ,telefon‘.

Např.  ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ، ﺃﻤﺎ ﺃﻤﺭﻜﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﺭﺒﻨﺘﻬﺎ,její amerikanizace nebo vesternizace neposkytuje
takovéto záruky‘. Je jen otázkou času, kdy bude od tohoto subst. odpovídajícímu slovním schematem masdaru
čtyřkonzonantního slovesa, odvozeno a používáno i sloveso. Dosud se v tomto významu užívá tranzitivního
slovesa āarraba II. ,vesternizovat, pozápadnit‘ a intranzitivního taāarraba V. ,vesternizovat se, být
vesternizován‘ případně istaāraba X.
28
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Slovotvorná metoda sémantickým posunem však byla na akademické půdě postupně
opuštěna, protože se ztenčila zásoba archaických slov a některá z nich navíc nebyla
adaptabilní pro moderní potřeby (Shraybom-Shivtiel, 1993: 199).

3.5. PŘEKLAD (tarğama)
Poslední slovotvornou metodou, která se uplatňuje na akademické půdě pro tvorbu
odborné terminologie, je překlad cizí terminologie do arabštiny. Tento slovotvorný proces
bývá nazývána ištiqāq macnawī (,sémantická derivace‘) nebo ištiqāq bi-’t-tarğama (,derivace
překladem‘) a v Akademii arabského jazyka v Káhiře představuje nejběžnější způsob tvorby
nové terminologie (Shraybom-Shivtiel, 1993: 196).
V souvislosti s překladem terminologie do arabštiny se dostáváme k nesmírně
významnému tématu, které se dotýká všech dříve zmíněných slovotvorných procesů a jímž je
tvorba sémantických neologismů pod vlivem cizího jazyka. Zatímco u přímé výpůjčky
z cizího jazyka do arabštiny (viz 3.2. – tacrīb) dochází současně jak k přenosu fonetické
formy cizího morfému, tak k přenosu jeho významu, u tzv. sémantických výpůjček je
fonetická forma cizího morfému nahrazena domácím morfémem a dochází jen buď
k částečnému nebo úplnému přenosu významu tohoto cizího morfému (Drozdík, 1981: 1878). To, zda byl vznik neologismu stimulován cizím jazykovým modelem, nebo zda
představuje původní domácí lexikální inovaci vyvolanou pouhým střetem s mimojazykovou
realitou, je však velmi obtížně rozlišitelné.
F. M. Sa’id ve své studii zaměřené na výpůjčky v arabštině, v níž kromě přímých
výpůjček v pravém slova smyslu („loanforms“) a od nich odvozených derivátů („loan
derivatives“ – viz 3.2.), provedl také podrobnou klasifikaci jak jednoslovných, tak
víceslovných uměle i spontánně vytvořených sémantických výpůjček („loanshifts“) – (1967:
101-9). U jednoslovných sémantických výpůjček („simple model“), které jsou výsledkem
vlivu cizojazyčného modelu, rozlišil dva typy procesů – 1) posun n. rozšíření významu
existujícího slova („loanshift extension“), které sdílí s cizojazyčným modelem alespoň část
významu – např. tajjār ,proud‘ (původně ,vodní proud‘ > jakýkoli proud – např. tajjār
kahrabā’ī ,elektrický proud‘); 2) tvorba nového slova slovotvornou metodou derivace podle
cizího modelu („loanshift creation“) – např. maclama ,encyklopedie‘ < kořen cLM ,vědění‘ +
lokativní slovní vzor maCCaCa (= místo, kde se nachází vědění – nomen loci). U
víceslovných sémantických výpůjček („complex model“) neboli kalků, jež můžeme
považovat za rezultáty překladu víceslovných nebo kompozitních cizojazyčných modelů a
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které nás v tomto oddíle věnovaném překladu terminologie nejvíce zajímají, rozlišil dva
základní typy – 1) kalky s plnou sémantickou shodou mezi komponenty cizojazyčného
modelu a arabské repliky („loan translations“) – např. kurat al-qadam ,fotbal‘ < football
(ang.); 2) kalky s pouze částečnou sémantickou shodou mezi komponenty modelu
a repliky („loan rendition“) – např. wiğhat an-nazar ,úhel pohledu (dosl. ,směr vidění‘)‘ <
point of view (ang.). Vedle obou zmíněných druhů kalků v genitivním spojení nebo
v konstrukci jména se shodným atributem pak Sa’id ještě rozlišuje dosti vágní kategorii blíže
nespecifikovaných tzv. syntaktických kalků („syntactic calques“), mezi nimiž uvádí zejména
takové příklady, které bychom ve shodě s C. Holesem mohli označit za frazeologické kalky
(2004: 315) – např. jad_bahu ’l-waqt ,zabíjí čas‘ (Sa’id, 1967: 107).
Vedle sémantických výpůjček („loanshifts“) Sa’id rozlišuje ještě další skupinu výpůjček –
rezultáty přenosu jednoho cizího morfému v kombinaci se substitucí dalšího morfému
původním arabským kmenem („loanblends“) – např. kibrītīk ,sulfid‘ < arab. kmen
(slovotvorná báze) kibrīt + cizí suf. -īk. V tomto případě se tedy jedná o slovotvorný proces
kompozice (naht), o němž jsme pojednali výše (srov. 3.3.d). Sa’id však opomíjí další způsoby
kompozice původních arabských slovních kmenů (bází), jež jsou většinou taktéž tvořeny
podle cizojazyčných modelů (zejména terminologie s lat. a řec. prefixy či sufixy
a kompozita).
L. Drozdík přebírá Sa’idův klasifikační model sémantických neologismů podle cizího
jazyka a obohacuje ho o další prvek, tzv. loan description (1981: 195-6). Jedná se o ty časté
případy terminologie, jež opisují či parafrázují původní cizí model a nelze je zařadit ani do
jedné ze Sa’idem vymezených kategorií kalků. Drozdík podle typu cizího modelu rozlišil dvě
skupiny takovýchto „překladů opisem“: 1) víceslovný opis jednoslovného cizího modelu –
např. ’insān ’ālī < robot; 2) opis víceslovného cizího modelu – např. hubūt at-tā’ira calā
batnihā dūna cağalāt ,přistání letadla na břiše bez kol (letectví)‘ < belly landing (ang.)
,přistání na břiše‘.29
Jak vidíme, vliv cizích jazykových modelů může podnítit lexikální inovace všemi dříve
zmíněnými slovotvornými metodami – posunem významu existujícího slova (mağāz) na
základě cizího modelu,30 derivací nového lexému z existujícího arabského kořene (ištiqāq),
tvorbou kompozit (naht/tarkīb mazğī), více či méně doslovným překladem (kalk) či opisem

29

Domníváme se, že u těchto případů opisných překladů, které, bohužel, nezřídka nalézáme ve slovnících
z cizího jazyka do arabštiny, nejsou terminologií v pravé slova smyslu, ale jen pouhé výklady nebo popisy.
30
Sa’idovo „rozšíření významu“ (loanshift extension) ztotožňujeme se slovotvornou metodou mağāz s vědomím,
že ta je založená spíše na oživení starší slovní zásoby a ne vždy podle cizího modelu.
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(tarğama) a nebo přímým přenosem cizího slova do arabštiny s jeho větší či měnší mírou
začlenění do slovotvorného systému arabštiny (tacrīb).
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4. ANALÝZA SLOVNÍ ZÁSOBY MODERNÍ SPISOVNÉ ARABŠTINY
V této analytické kapitole, jež tvoří jádro naší studie, se na vybraném lexikálním materiálu
pokusíme sledovat některé zmíněné slovotvorné a další derivační procesy. U víceslovných
konstrukcí (kolokací) navíc budeme sledovat jejich sémantické, strukturní a syntaktické
aspekty a povšimneme si také jejich případných možností další derivace či transformace do
jiných slovních druhů. Významným faktorem, který jsme měli na paměti od samého počátku
a jímž byl vlastně původně veden výběr konkrétních typů kolokací, je způsob jejich překladu
do češtiny.
Veškerý lexikální materiál v této kapitole byl analyzován v kontextu na elektronického
korpusu publicistických textů a reprezentuje tak současný jazyk publicistického stylu na
počátku 21. století. Většina lexikálních jednotek a kolokací je dokumentována na
autentických ukázkách z korpusu.

4.1. JEDNOSLOVNÉ VÝRAZY
V následujícím oddíle se zaměříme na některé jednoslovné výrazy u kterých se pokusíme
podrobnějí analyzovat konkrétní slovotvorné procesy, o kterých jsme pojednali v předchozí
teoretické kapitole. Nejprve se zaměříme na neasimilované přejímky, které mohou
podstupovat při další derivaci jen externí derivační procesy, a také na některá čtyřkonzonantní
slovesa, jež jsou odvozena z kořenů asimilovaných výpůjček. Dále se blíže zaměříme na
deriváty s adjektivním vztahovým sufixem -ī (nisba), u který si především ukážeme jednotlivé
typy derivační báze. S tímto tématem také přímo souvisí derivace abstrakt se sufixem -īja
(masdar sinācī). Nakonec ještě obrátíme pozornost k některým dalším způsobům derivace
sloves.

4.1.1. PŘEJÍMÁNÍ CIZÍCH SLOV
Jak jsme již stručně nastínili dříve (viz 3.2.), cizí výpůjčky můžeme v arabštině podle míry
asimilace do slovotvorného systému v zásadě rozdělit do dvou skupin:
1) Výpůjčky, jež neprošly resegmentací – zde nedošlo k rozlišení kořene a tyto
výpůjčky jsou při dalších slovotvorných procesech omezeny jen na možnost tvoření
externích derivátů
2) Výpůjčky, které prošly resegmentací – ty mohou být základem (bází) pro další
externí i interní derivační procesy.
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V následujících dvou pododdílech se blíže podíváme na oba typy výpůjček a pokusíme si
ukázat, jak se konkrétně účastní dalších slovotvorných procesů. Všechny příklady pocházejí
ze současného jazyka a některé z nich dokonce klasifikujeme jako neologismy podle námi
zvolených kritérií (viz 1.3.). Některá tato slova nám také činí potíže z hlediska výslovnosti
a tedy transkripce do latinky. Z psané podoby totiž není zřejmé, nakolik došlo u dané
výpůjčky k fonologickému přenosu z donorního do recipientního jazyka, tj. k většímu či
menšímu zachování původních v arabštině neexistujících fonémů (např. ’ōrkistra); nebo
k fonologické substituci, tj. nahrazení cizích fonémů domácími arabskými fonémy, tedy
k fonologické integraci výpůjčky (např. ’ambīr < ampere – b < p) – (Sa’id, 1967: 36-37).
Výslovnost výpůjček se navíc může od mluvčího k mluvčímu lišit podle toho, jaký světový
jazyk ovládá. My se tedy pokusíme o přibližný přepis.

4.1.1.1. Cizí slova bez asimilace
Zde si na základě příkladů z korpusu ukážeme několik výpůjček, jež neprošly
resegmentací na morfémových hranicích kořenu a vokalizačního schematu.
- výpůjčky bez derivačních afixů:
’internet31 ,internet‘32 (neologismus) < mezinárodní slovo
lūbī (pl. lobijāt) ,loby‘33 (neologismus) < lobby (angl.)
mūndijāl (pl. -āt) ,mistrovství světa, světový šampionát‘34 (neologismus) < z některého
z románských jazyků
mīlīšijā (pl. -āt) ,milice‘35 (neologismus) < zřejmě z militia (ang.)
- výpůjčky se sufixem nisba (srov. 4.1.2.) :
’īkūlūğī ,ekologický‘36 (neologismus) < mezinárodní slovo
ğijūpūlītīkī ,geopolitický‘37 (neologismus) < mezinárodní slovo (srov. 4.2.1.2. – ğījūsijāsī)

31

U tohoto slova existuje řada ortografických variant – ﺇﻨﺘﺭﻨﻴﺕ/ﺇﻨﺘﺭﻨﺕ. Zajímavá je zejména varianta, která se

běžně používá např. v Tunisku – ﺇﻨﺘﺭﻨﺎﺕ.
32

Např.  ﺼﺎﺤﺏ ﻤﻘﻬﻰ ﺍﻨﺘﺭﻨﺕ,majitel internetové kavárny‘.

Např. ل ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل
ٍ  ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻝﻭﺒﻲ ﻴﻬﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻝﻭﺒﻲ ﻤﻭﺍ,ve Francii není židovské loby nýbž proizraelské
loby‘.
33

Např.  ﻜﻨﺕ ﺃﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻔﻙ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺏ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻱ ﻨﺤﺴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﻨﺩﻴﺎﻻﺕ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺄﻫل ﻝﻠﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل,přál jsem si, aby
saúdská reprezentace prolomila smůlu na těchto mistrovstvích světa a kvalifikovala se alespoň do druhého kola‘.
34

35

Např.  ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻝﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ,v rukách ozbrojených milic‘.

Např. ﺽ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﻘﻭ,praktiky, které zmaří světové úsilí na ochranu
ekosystému‘.
36

35

lūğīstī ,logistický‘38 (neologismus) < mezinárodní slovo
nūstālğī ,nostalgický‘39 (neologismus) < mezinárodní slovo
- výpůjčky se sufixem -īja (abstrakta – srov. 4.1.3.):
rādīkālīja ,radikalismus‘ < mezinárodní slovo
lībrālīja ,liberalismus‘ < mezinárodní slovo

4.1.1.2. Cizí slova asimilovaná
Na tomto místě zaměříme svoji pozornost na několik neologismů, na které se nám
podařilo narazit v recentní literatuře nebo při četbě moderních textů. Jedná se o druhý typ
výpůjček, jež prošly resegmentací a které jsme si vymezili dříve (3.2.). Zaměříme se na
slovesa, která byla odvozena denominací od cizích výpůjček, které prošly resegmentací na
morfémových hranicích systému kořen-vokalizační schéma. V literatuře bývají tyto deriváty
označovány termínem „loan derivatives“ (Drozdík, 1980: 141; Sa’id, 1967: 89-91).
nāwara III. ,manévrovat‘40 (neologismus) < munāwara ,manévr‘ < manoeuvre (fr.)
Tento příklad je nesmírně zajímavý v tom, že přejímka („loanform“) munāwara byla
interpretována jako masdar III. kmene od kořene NWR.41
taktaka42 ,taktizovat‘43 (as-Sāmarrā’ī, 2000:

< taktīk ,taktika‘ < zřejmě z tactique

39) – masdar taktaka44

(fr.)

raskala ,recyklovat; rekvalifikovat‘– masdar

< raskala ,recyklace‘ < z

raskala45
fabraka46 ,vyrobit; vykonstruovat, zfalšovat‘47

mezinárodního slova
< fabrīka ,továrna‘ < fabrique (fr.)

(Badawi et al., 2004: 741) – masdar fabraka48
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Např.  ﺍﻝﺩﺭﺍﻤﺎ ﺍﻝﺠﻴﻭﺒﻭﻝﻴﺘﻴﻜﻴﺔ,geopolitické drama‘.

Např.  ﺩﻋﻡ ﻝﻭﺠﻴﺴﺘﻲ ﻗﺭﺭ ﺍﻝﺤﻠﻑ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻹﺤﻼل ﺍﻝﺴﻼﻡ,logistická podpora, kterou se rozhodlo NATO
nabídnout mezinárodním mírovým silám‘.

38

39

Např.  ﻫﻲ ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﻨﻭﺴﺘﺎﻝﺠﻲ,je to druh nostalgického výrazu‘.

Např.  ﺍﻝﻠﺼﻭﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻨﺎﻭﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻭﺥ ﺍﻝﻀﻴﻘﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﻭﻀﻰ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﻤﺔ,zloději, kteřá manévrují úzkými štěrbinami
tohoto organizovaného chaosu‘.
41
Tento kořen je homonymní s kořenem NWR, jenž v základním významu souvisí se ,světlem‘ (nūr).
42
Tento kořen je homonymní s dalšími třemi kořeny TKTK. Hans Wehr uvádí následující významy (1994: 115):
dupat; vřít (voda); tikat (hodiny).
40

43

Např.  ﻫﺫﺍ ﻤﺎ "ﺘﺘﻜﺘﻙ" ﻝﻪ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ,toto je to, vůči čemu taktizuje Amerika‘ (CLARA).

44

Např.  ﺘﻭﺍﺼل ﺍﻝﺘﻜﺘﻜﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ,pokračuje v taktizovnání dokud nebude zrušena blokáda‘ (CLARA).

Např.  ﺍﻨﻬﺎ ﺃﻓﻕ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻜﻠﺔ ﺍﻨﺘﺎﺠﹰﺎ ﻭﺴﻠﻌﹰﺎ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ,je to nový obzor, který udělá z recyklace výrobu a
vysoce hodnotné zboží‘.
46
Toto sloveso uvádí již M. F. Sa’id ve své monografii z roku 1967 (původně dizertace z r. 1964) na s. 94, proto
nejde o neologismus v pravém slova smyslu. Spíše jen toto sloveso zřejmě až poměrně nedávno přešlo
45

36

makjağa ,nalíčit, vytvořit make-up‘49 (Badawi

< makjāğ ,make-up‘ < maquillage

et al., 2004: 741; as-Sāmarrā’ī, 2000: 40) –

(fr.)

masdar makjağa50

4.1.2. ADJEKTIVNÍ SUFIX -ī (nisba)
Tohoto tématu jsme se již ve stručnosti dotkli v třetí teoretické kapitole naší práce
v souvislosti s externím typem denominativní derivace pomocí sufixace (viz 3.1.). Tento
nesmírně produktivní prostředek MSA si však podle našeho názoru zaslouží větší pozornost,
a proto o něm pojednáme samostatně.
Derivace pomocí adjektivního sufixu -ī(j) (nisba), jenž je v té či oné formě znám
i v dalších semitských jazycích (např. hebr. -ī nebo aram. -āj), původně zřejmě označovala
příslušnost k nějaké vrstvě, kmenu, klanu nebo místu (tzv. status relativus). V KA tento
způsob tvoření adjektiv podléhal poměrně striktním pravidlům, jež upravovala vokalizaci
báze, v MSA však byla tato pravidla více méně opuštěna (Badawi et al., 2004: 55; podrobná
pravidla viz Wright, 1896 I: 149-165). Jediným pravidlem, zdá se, zůstává vypouštění
ženského sufixu původního slova (báze).
V MSA se nisba připojuje takřka ke všem typům jmen – substantivům mužského
i ženského rodu v singuláru i plurálu, adjektivům, masdarům, participiím, kompozitům,
k asimilovaným i neasimilovaným cizím přejímkám, k vlastním jménům i zeměpisným
názvům – a dále pak k předložkám. Sufix -ī mají i některá substantiva a v některých případech
může mít nisba také singulativní význam – tvoření nomen unitatis. U jmen
s dvojkonzonantním kořenem, se třetím slabým radikálem v kořeni nebo u jmen zakončených
na hamzu či dlouhou samohlásku bývá nisba modifikována na tvar -awī nebo -āwī. Všechny
následující výrazy jsou doložené v námi pro tuto práci využívaném korpusu publicistických
textů.
Jak jsme již zmínili, v KA podléhala derivační báze vokalizačním změnám. Některé
takovéto pozůstatky můžeme pozorovat i u některých derivátů s nisbou v MSA (Ryding,
2005: 263). Např.:
z technického slovníku do obecného užívání, a tak ho neuvádějí žádné všeobecné slovníky. Jako neologismus ho
identifikuje také moderní gramatika MSA (Badawi et al., 2004: 741).
47

Např.  ﻴﻔﺒﺭﻙ ﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﻭﺸﺨﻭﺼﹰﺎ ﻴﺤﺎﻭﺭﻫﻡ,vykonstruovává si příběhy a osoby, se kterými hovoří‘.

48

Např.  ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺒﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺅﺍﻤﺭﺍﺕ ﻝﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺎﺕ,schopnost vykonstruovat spiknutí kvůli ospravedlnění čistek‘.

49

Např. ﺞ ﻭﺠﻬﹰﺎ ﺒﺸﻌﹰﺎ ﺒﺎﻷﻝﻭﺍﻥ ﻝﺘﺒﺩﻭ ﺁﻨﺴ ﹰﺔ
 ﺏ ﺘﻤﻜﻴ
  ﺍﻝﺤﺭ,válka líčí ošklivou tvář barvami, aby působila mile‘.

Např. ﻥ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺘﺯﻴﻴﻥ ﻭ«ﺍﻝﻤﻜﻴﺠﺔ» ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﻤﻴل
 ﻋﺩ
  ﺼﻭﺭ ﺍﻝﻨﺴﻭﺓ ﺍﻝﻠﻭﺍﺘﻲ,fotografie žen, které se vrátili zpět
k zkrášlování a líčení u kadeřnic‘.

50

37

kanasī ,církevní, kostelní‘51 < kanīsa ,církev, kostel‘
madanī ,civilní, městský, občanský; civilista‘52 < madīna ‚město‘
sahafī ,žurnalistický, publicistický; žurnalista‘53 < sahīfa ‚noviny‘ (Vedle tvaru sahafī
běžně koexistuje tvar suhufī derivovaný z plurálu suhuf ,noviny‘)54
- derivace od subst. mužského rodu.:
raqmī ,číselný, digitální, digitalizovaný‘ < raqm ,číslo‘
- derivace od subst. s ženským suf. -a(t), který odpadá.
c

awlamī ,globální‘55 (neologismus) < cawlama ,globalizace‘

ma’sāwī ,tragický‘ < ma’sā ,tragédie‘
V publicistickém stylu se však běžně objevuje také neologismus hajātī ,životní‘56 < hajā
,život‘ (as-Sāmarrā’ī, 2000: 27-28), jenž zjevně porušuje pravidla odvozování nisby. Vedle
toho existuje další ‚korektní‘ derivát hajawī, avšak ve významu ,vitální, životně důležitý‘.
Někdy se však i toto adjektivum objevuje v publicistických textech ve stejném významu jako
hajātī.57
- derivace od subst. v plurálu
V KA se deriváty s nisbou odvozují jedině ze singuláru (Wright, 1896 I: 162-163),
v postklasické arabštině a v MSA však bývá derivační bází často i plurál (Drozdík, 1981-2:
86; Monteil, 1960: 120-121; Ryding, 2005: 263; Soguel, 1976: 10).
1) deriváty od lomeného plurálu:
’umamī ,mezinárodní; vztahující se k OSN‘58 < ’umam ‚národy‘/al-’umam almuttahida ,OSN‘
ğamāhīrī ,masový‘59 < ğamāhīr ,masy, davy‘
huqūqī ,právní; právník‘60 < huqūq ,práva‘
sukkānī , populační, demografický ‘61 (neologismus) < sukkān ,obyvatelé‘

51

Např.  ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻜﻨﺴﻴﺔ,církevní organizace‘.

52

Např.  ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻁﻭﺭ,rozvojeschopná občanská společnost‘.

53

Např.  ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺼﺤﻔﻲ,tisková konference‘
Ve stejném výnamu se běžně užívá též tvaru sihāfī odvozeného od sihāfa ,žurnalistika, tisk‘.

54
55

Např.  ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻭﻝﻤﻲ,vytvoření globální společnosti‘.

56

Např.  ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ,v pro život nemožných podmínkách‘.

57

Např.  ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤﻴﻭﻴﺔ,životní problémy‘.

58

Např.  ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻤﻤﻴﺔ,mezinárodní vyšetřovací komise‘.

59

Např.  ﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﻜﺴﺏ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ,podařilo se mu získat masovou podporu‘.

60

Např.  ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝﻴﺔ,egyptské a mezinárodní právní instituce‘.

38

darā’ibī ,daňový‘62 (neologismus) < darā’ib ,daně‘
tullābī ,studentský‘63 < tullāb ,studenti‘
talā’icī ,průkopnický, avantgardní‘64 < talā’ic ,průkopníci, avantgarda (pl.)‘
c

aqā’idī ,ideologický, dogmatický‘65 < caqā’id ,dogmata, ideologie (pl.)‘

c

ummālī ,dělnický‘66 < cummāl ,dělníci‘

maāāribī

,maghrebský,

severoafrický;

marocký‘67

<

Maāāriba

,Maročané,

severoafričané‘
nisā’ī ,ženský‘68 < nisā’ ,ženy‘
wat_ā’iqī ,dokumentární‘69 < wat_ā’iq ,dokumenty‘
Velmi diskutabilní případ představuje vysoce frekventované adj. duwalī ,mezinárodní‘
(diskuze např. Monteil, 1960: 121) < duwal ,státy‘ (pl.) s koexistující vokalizací dawlī <
daula ‚stát‘ (sg.). U tvaru daulī dostupné slovníky shodně uvádějí kromě významu
,mezinárodní‘ také ,státní‘. Vzhledem k absenci vokalizace v textu, nelze tyto případy
efektivně korpusově zkoumat.70
2) deriváty od vnějšího pluráru feminina:
istihbå ārātī ,zpravodajský, související s tajnými službami‘71 (neologismus) < istihåbārāt
,tajné služby‘
’imārātī ,emirátský; Emiráťan‘72 < al-’Imārāt ,Emiráty‘
håadamātī ,týkající se služeb‘ (neologismus)73 < håadamāt ,služby‘
c

amalījātī ,operační, operativní‘74 (neologismus) < camalījāt ,operace, procesy‘

61

Např.  ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ,vysoká hustota zalidnění‘.

62

Např.  ﺍﻝﺯﻜﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﺍﺌﺒﻲ,almužna v islámu jako daňový systém‘.

63

Např.  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻁﻼﺒﻴﺔ,dějiny studentského hnutí‘.

64

Např.  ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻝﺜﻭﺭﻱ ﺍﻝﻁﻼﺌﻌﻲ,revolučně-avantgardní tvorba‘

65

Např.  ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ,dogmatické náboženské postoje‘.

66

Např.  ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻭ ﻓﻼﺤﻴﺔ,dělnické nebo rolnické odbory‘.

67

Např.  ﻗﻴﺎﻡ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻤﻐﺎﺭﺒﻲ,vznik maghrebské unie‘.

68

Např.  ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻨﺴﺎﺌﻲ ﻤﺴﺘﻘل,nezávislý ženský sportovní svaz‘.

Např.  ﻓﻴﻠﻡ ﻭﺜﺎﺌﻘﻲ,dokumentární film‘.
Autor této práce je přesvědčen o tom, že tvar dawlī se ve významu ,státní‘ nepoužívá. Tvar odvozený od
plurálu je ve významu ,mezinárodní‘ mnohem logičtější. Na základě osobní zkušenosti při pobytech v Tunisku a
Egyptě jsme zaznamenali, že v tuniských médiích se striktně užívá tvaru duwalī zatímco v egyptských naopak
tvaru dawlī. Domníváme se tedy, že se jedná o užívání regionálních variant v rámci rozmanitého arabského
jazykového prostoru.
69
70

71

Např.  ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺘﻴﺔ ﺯﺍﺌﻔﺔ,falešné zpravodajské informace‘

72

Např.  ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻤﺎﺭﺍﺘﻲ,emirátský dirham‘.

73

Např.  ﺴﻭﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ,špatné provedení projektů služeb‘.
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mu’assasātī ,institucionální‘75 (neologismus) < mu’assasāt ,instituce (pl.)‘
muhåābarātī ,zpravodajský, související s tajnými službami‘76 (neologismus) <
muhåābarāt ,tajné služby‘
maclūmātī ,informační, související s informatikou; informatik‘77 (neologismus) <
maclūmāt ,informace‘
- derivace ze substantivizovaných masdarů rozšířených kmenů:
II. – tasfawī ,likvidační; vyřazovací‘78 (neologismus) < tasfija ,likvidace; vyřazení
(sport)‘ (nisba ve tvaru -awī)
II. – tacdīnī ,hutnický, hutní, metalurgický‘79 < tacdīn ,hutnictví, metalurgie‘
III. – cilāğī ,léčebný‘ < cilāğ ,léčba‘
IV. – ’iclāmī ,mediální; pracovník v médiích‘80 < ’iclām ,média, sdělovací prostředky‘
V. – taqaddumī ,pokrokový‘81 < taqaddum ,pokrok, rozvoj‘
VI. – tarākumī ,kumulativní‘ < tarākum ,kumulace‘
VII. – infisālī ,separatistický; separatista‘ < infisāl ,oddělení se, separace‘
VIII. – iftirādī ,hypotetický, virtuální‘82 < iftirād ,předpoklad, hypotéza‘
X. – istimrārī ,kontinuální‘ < istimrār ,kontinuita, trvání‘
- derivace ze substantivizovaných participií:
mu’assasī ,institucionální‘83 (neologismus) < mu’assasa ‚instituce‘ (srov. mu’assasātī
výše)
mustaqbalī ,budoucí‘84 < mustaqbal ,budoucnost‘
mawsūcī ,encyklopedický‘ < mawsūca ,encyklopedie‘
- derivace z adjektiva (vzácný typ):
’awwalī ,prioritní, primární‘ < ’awwal ,první‘ (ve skutečnosti řadová číslovka)
74

Např.  ﻤﺭﻜﺯ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻲ,centrum řízení společných operací na operativní úrovni‘.

75

Např.  ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺔ,institucionální, politická, ekonomická a morální krize‘.

76

Např.  ﺤﻜﻡ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺘﻲ ﻤﺤﻜﻡ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻕ,bezprecedentní tuhý vojensko-policejní režim‘

77

Např.  ﺍﻝﻘﺭﺼﻨﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ,světové počítačové pirátství‘.

78

Např.  ﻤﺠﻤل ﺘﺩﺍﺒﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﺼﻔﻭﻴﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ,všechna likvidační opatření vůči palestinskému lidu‘.

79

Např.  ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻨﻴﺔ,materiály používané v hutnických odvětvích‘.

80

Např.  ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻋﻼﻤﻲ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻤﻭﺤﺩ,existence jednotného mediálního a informačního systému‘.

81

Např.  ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﻲ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ,předseda socialistické strany pokroku‘.

Např.  ﻭﺘﻤﻜﻨﻪ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻤﻌﺩﺓ ﻤﺴﺒﻘﹰﺎ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ,předpřipravené virtuální prostředí mu umožní sledovat
vyučovací hodiny‘.

82

83

Např.  ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ,institucionální opatření‘

84

Např.  ﺨﻁﻁ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ,plány do budoucnosti‘
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- derivace z kompozit:
ra’smālī ,kapitálový; kapitalistický; kapitalista‘ < ra’smāl ,kapitál‘
šarq-’awsatī ,blízkovýchodní‘ (neologismus) < bází je konstrukce substantiva se
shodným přívlastkem aš-Šarq al-’awsat ,Blízký východ‘ (blíže viz Kompozitní
přídavná jména 4.2.1.2.)
- derivace z cizích přejímek:
slova bez asimilace do morfologického systému ar. (jednomorfémová slova):
tiknolōğī ,technologický‘ < tiknolōğijā ,technologie‘
slova asimilovaná do morfologického systému ar.:
taktīkī ,taktický‘85 < taktīk ,taktika‘
- derivace z vlastních jmen:
sādātī ,sádátovský‘86 < Sādāt ,prezident Sádát‘
- derivace z geografických názvů:
håalīğī ,zálivový, související se Zálivem‘ < al-Håalīğ al-carabī ,Perský (dosl. Arabský)
záliv‘
- derivace z předložek:
bajnī ,mezi-, vzájemný‘87 (neologismus) < bajna ,mezi‘
tahtī ,infra-, spodní‘88 < tahta ,pod‘
- specifická substantiva mužského rodu s nisba (Badawi et al., 2004: 751):
Tyto deriváty jsou též původními adjektivy, často se jich ale užívá jako substantiv,
z nichž některá tvoří vnější plurál ženského rodu.
’iğmālī ,součet, souhrn‘89
ihtijātī ,rezerva, zásoba, záloha, záložník‘ (pl. ihtijātījāt)90
dawrī ,liga‘ (ve sportu)91
- derivace s nisbou se singulativním významem:
V některých případech u jmen souvisejících s lidskými bytostmi se pomocí derivace
s nisbou naznačuje vztah mezi kolektivním jménem (nomen collectivum) a jednotlivým
85

Např.  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺼﺭ ﺘﻜﺘﻴﻜﻲ,dosažení taktického vítězství‘.

86

Např.  ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﺴﺎﺩﺍﺘﻲ,sádátovská doba‘.

87

Např.  ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺒﻴﻨﻴﺔ,objem vzájemného obchodu‘.

88

Např.  ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ,modernizace infrastruktury‘.

89

Např.  ﺍﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ,hrubý domácí produkt‘

90

Např.  ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻴﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻨﻔﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ,tato země spí na druhé největší zásobě ropy na světě‘.

91

Např.  ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺩﻭﺭﻱ ﺃﺒﻁﺎل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ,finále Evropské ligy mistrů‘.

41

příslušníkem této skupiny (nomen unitatis). Tento způsob se uplatňuje zejména u názvů
příslušníků nearabských národů (Drozdík, 1979-80: 71-72). Např.:
’Almān ,Němci‘ > ’Almānī ‚Němec‘ (s možnou pluralizací nom. un. na ’Almānījūn)
’Amrīkān ,Američané‘ > ’Amrīkānī ‚Američan‘
4.1.3. ABSTRAKTA SE SUFIXEM -īja (masdar sinācī)
Nesmírně produktivní způsob tvorby abstraktních jmen externí derivací pomocí sufixu īja (tzv. masdar sinācī) je dobře doložený i z KA. Některá abstrakta však byla tvořena také
s aramejskou koncovkou -ūt – např. lāhūt ,božství, boží podstata‘, nāsūt ,lidství‘ nebo
malakūt ,království‘ (Wright, 1896 I: 166). Pomocí sufixu -īja se v MSA vytvářejí zejména
ekvivalenty ideových proudů se sufixem -ismus, ale nejen ty (Badawi et al., 2004: 749-751;
Monteil, 1960: 124-125; Ryding, 2005: 90-92; Tarzī, 1968: 239-240). Pokud to význam
dovoluje, takováto jména tvoří vnější ženský plurál -āt.
Tento způsob derivace je možný od jakéhokoli jména, ale je třeba poukázat na to, že úzce
souvisí především s odvozováním pomocí adjektivního sufixu nisba, o němž jsme podrobně
pojednali v minulém oddíle (4.1.2.). Určitý problém při pokusu stanovit derivační bázi
abstrakt, jež se při prvním pohledu zdají být odvozená právě od adjektiv s nisbou, představuje
fakt, že nelze zodpovědně konstatovat, zda nejprve došlo k derivaci adjektiva s nisbou a až
následně bylo odvozeno příslušné abstraktum, nebo zda byl proces obrácený a adjektivum
s nisbou je rezultátem až derivace z abstrakta (desufixací tā’ marbūta). Tato problematika
však nemůže být předmětem zájmu této práce. Následující výrazy pocházejí z publicistického
stylu a jsou korpusově doložené.
- abstrakta, jejichž předpokládanou bází jsou deriváty s nisbou:
istiqlālīja ,nezávislost, samostatnost‘92 (neologismus)
istimrārīja ,kontinuita‘
’usūlīja ,fundamentalismus‘
rasūlīja ,prorockost, dar proroctví‘ (neologismus)
šumūlīja ,totalita, totalitarismus; celistvost‘93
c

udwānīja ,agrese, agresivita‘

maclūmātīja ‚informatika‘94 (neologismus)
Např.  ﺒﺄﻤل ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻤﻴﺭﻜﻴﺔ,s nadějí na uchování své nezávislosti na americké
administrativě‘.
92

Např.  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻭﻗﺴﻭﺓ ﻭﺇﻅﻼﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ,znovuvybudování ještě totalitnějšího, krutějšího
a temnějšího režimu než ten předchozí‘.
93

42

hajkalīja ,struktura‘95 (neologismus)
- abstrakta, jejichž předpokládanou bází je substantivum:
misdāqīja ,kredibilita, důvěryhodnost‘96 < misdāq ,potvrzení (pravosti)‘
ğuhūzīja ,připravenost, forma (sportovní)‘97 (neologismus)
nuğūmīja ,hvězdný charakter‘98 < nuğūm ‚hvězdy‘
- abstrakta, jejichž předpokládanou bází je masdar:
’imkānīja ,možnost‘ < ’imkān ‚možnost‘
tacbīrīja ,expresivnost; expresionismus‘99 < tacbīr ‚vyjádření‘
tacaddudīja ,pluralita, pluralismus‘ < tacaddud ,být početný‘ (srov. 4.2.3.4.)
- abstrakta, jejichž předpokládanou bází je participium:
āālibīja ,většina‘ < āālib ,převládající‘
fācilīja ,účinnost, efektivita; aktivita‘ < fācil ,činný, účinný‘
qābilīja ,schopnost‘ < qābil ,přijímající‘ (qābilīja li- viz 4.2.2.1.a)
mahdūdīja ,omezenost‘100 (neologismus) < mahdūd ,omezený‘
mahkūmīja ,výkon trestu, trest‘101 (neologismus) < mahkūm calajhi ,odsouzený‘
mardūdīja ,návratnost‘102 < mardūd ‚vrácený‘
mas’ūlīja ,zodpovědnost‘ < mas’ūl ,zodpovědný; činitel‘
maqbūlīja ,přijatelnost‘ < maqbūl ‚přijatelný‘
maut_ūqīja

,spolehlivost,

důvěryhodnost‘103

(neologismus)

<

maut_ūq

bihi

,důvěryhodný‘
- abstrakta, jejichž bází jsou adjektiva (i v elativu):
’awlawīja ,priorita‘ < ’awlā ,vhodnější, nejvhodnější‘ (kořen WLJ)
’akt_arīja ,většina‘ < ’akt_ar ,více, nejvíce‘
- abstrakta derivovaná ze zájmen a částic:

94

Např.  ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ,sektor informatiky/výpočetní techniky‘.

95

Např.  ﺘﻌﺩﻴل ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ,pozměnění struktury mezinárodní organizace‘.

Např.  ﻴﻬﺩﺩ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻲ ﻝﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ,ohrožuje důvěryhodnost institucionálního rámce
jednotné evropské měny‘.

96

97

Např.  ﺍﻝﺠﻬﻭﺯﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ,organizační připravenost‘.

98

Např. " !  رس ا ا#$% ,díky tomu, že mexický brankář zazářil‘.

99

Např.  ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﺒل ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ,následování metod a stylů německého expresionismu‘.

100

Např.  ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺭﺍﻏﺏ ﺒﺎﻝﺴﻔﺭ,omezené možnosti mladých cestovat‘.

101

Např.  ﻭﻋﻠﻰ ﺭﻏﻡ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﻤﺤﻜﻭﻤﻴﺘﻪ ﻝﻡ ﻴﻔﺭﺝ ﻋﻨﻪ,přestože doba výkonu jeho trestu uplynula, nebyl propuštěn‘.

102

Např.  ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ,podílí se na zvýšení návratnosti výdajů‘.

103

Např. &' () ي+, ل.! /0 ه,moderní mobilní telefon poskytuje spolehlivost‘,

43

kajfīja ,kvalita‘ < kajfa ,jak‘
huwīja ,identita‘ < huwa ,on‘
- abstrakta jakožto cizí přejímky:
’imbirijālīja ,imperialismus‘
rādīkālīja ,radikalismus‘
- abstrakta derivovaná z kompozit:
ra’smālīja ,kapitalismus‘
- abstrakta, jež se vyskytují jen v plurálu (-āt):
barmağījāt ,software‘104 (neologismus) – pouze pl.

4.1.4. NOVÁ SLOVESA A PODSTATNÁ JMÉNA SLOVESNÁ
V tomto oddíle se zaměříme na některé neologismy, jež se nám buď náhodně podařilo
zachytit při četbě publicistických textů, nebo nás na ně upozornila poměrně recentní
sekundární literatura, zejména kapitola zabývající se lexikonem v souhrnné gramatice MSA
(Badawi et al., 2004) a lexikologická práce Ibrāhīma as-Sāmarrā’īho (2000). Je třeba
s politováním konstatovat, že i přes rozvoj korpusové lingvistiky a tedy získání nebývalých
možností pro sběr a vyhodnocování lingvistických dat zde zatím chybí ať už komplexní či
dílčí lexikologické studie, jež by do hloubky mapovaly lexikální inovace konce 20. a počátku
21. století. Starší podrobnější práce tohoto druhu, zejména V. Monteila (1960)
a J. Stetkevyche (1970), již v mnohém zastaraly a novější přehledové práce např. C. Holese
(2. vyd. - 2004) nebo K. Versteegha (1997) jejich úlohu pochopitelně zastoupit nemohou.
Zaměříme se pouze na čtyřkonzonantní slovesa a jejich nominální deriváty. Tato slovesa
jsou denominativního původu a vznikla buď pouhou denominací čtyřkonzonantního jména,
obohacením trojkonzonantního kořene o další radikál nebo odvozením sekundárního kořene
z trojkonzonantního jména. U některých z následujících sloves máme korpusově doloženo
kromě masdaru jen participium, což považujeme za dostatečný důvod domnívat se, že existuje
také sloveso.

1) Denominace z čtyřkonzonantního jména
Nejprve

se

zaměříme

na

případ,

kdy bylo

sloveso

derivováno

denominací

z čtyřkonzonantního substantiva.

Např.  ﻋﻤﻼﻕ ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻜﻭﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ،» ﺸﺭﻜﺔ «ﻤﺎﻴﻜﺭﻭﺴﻭﻓﺕ,společnost Microsoft světový softwarový
gigant‘.

104
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ğadwala

,seřadit,

roztřídit,

rozvrhnout,

< ğadwal ,rozpis, rozvrh, tabulka‘

naplánovat, katalogizovat‘105 (Baalbaki, 2000:
414;

Hoogland,

2003:

166)

–

masdar

ğadwala106

2) Obohacení kořene vložením dalšího radikálu
U takto derivovaných sloves podle vzoru fawcala došlo k vložení waw mezi 1. a 2. radikál
trojkonzonantního kořene. Tato slovesa opět vznikla denominací a i v tomto případě bychom
snad mohli mluvit o vzniku „sekundárního kořene“ (viz dále). (srov. 3.3.e)
hawsaba
provádět
Sāmarrā’ī,

,pracovat
početní
2000:

na

počítači,

operaci‘
65)

107

–

< hāsib/hāsūb ,počítač‘

(as-

masdar

hawsaba108
c

awlama ,globalizovat‘109 (Badawi et

al., 2004: 762) – masdar cawlama110

< cawlama ,globalizace‘ < cālam ,svět‘
(námi předpokládaný vývoj)

tacawlama II. ,globalizovat se‘111 –
masdar tacawlum

3) Odvození sekundárního kořene
Tento typ sloves je opět rezultátem denominace, přičemž vznikl díky morfematické
resegmentaci daného v základu trojkonzonantního jména nový „sekundární kořen“ (Larcher,
2006: 577). Příkladem takovéhoto derivačního procesu z KA může být třeba známé sloveso
tamad_haba II. bi- ,následovat, držet se nějakého směru/proudu‘ (< mad_hab ,myšlenkový
proud/směr‘ - kořen D_HB). Z MSA dobře známe např. tamarkaza II. fī ,soustředit se na/v‘ (<

Např.  ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺠﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ,s výjimkou dluhů se změněným splátkovým kalendářem
a těch, které se pravidelně postupně snižují‘.

105

106

Např.  ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻝﻠﺒﻼﺩ,změna splátkového kalendáře velkého dluhu země‘.

107

Např.  ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺤﻭﺴﺒﺔ,projekt národní počítačové komunikační sítě‘ (CLARA).

108

Např.  ﺩﺍﺨل ﺍﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺤﻭﺴﺒﺔ ﺍﻝﺸﺒﻜﻴﺔ,uvnitř síťových operačních systémů‘ (CLARA).

Např. . ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻭﻝﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻅل ﻓﻴﻪ «ﺃﻤﻴﺭﻜﻴﺔ» ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺯﻤﻥ ﺴﺒﻕ,Globalizuje svět v době, kdy je
američtější než kdy dříve.‘

109

110

Např.  ﻋﻭﻝﻤﺔ ﻤﺅﻨﺴﻨﺔ,polidštěná globalizace‘.

111

Např.  ﺤﻴﻥ ﺘﻌﻭﻝﻤﺕ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ,ve 20. století, když se globalizovaly kultury světa...‘.
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markaz ,centrum, střed‘ – kořen RKZ) nebo ’aššara II. ,označit; udělit vízum‘ (< ’išāra masdar IV. kmene od kořene ŠWR).112 Podívejme se ale na námi předpokládané neologismy.
’aslama ,islamizovat‘113 (as-Sāmarrā’ī, 2000: 59-60)

< ’islām nebo ’aslama IV.

– masdar ’aslama114

,přestoupit k islámu‘

ta’aslama II. ,islamizovat se‘115 (Sāmarrā’ī, 2000: 5060) – masdar ta’aslum116
’ansana ,polidštit, humanizovat‘117 (Baalbaki, 2000:

< ’insān ,člověk‘

190; as-Sāmarrā’ī, 2000: 61) – masdar ’ansana118
ta’ansana II. ,polidštit se‘119 (as-Sāmarrā’ī, 2000: 61)
– masdar ta’ansun
tamahwara II. hawla ,točit se kolem120 (téma,

< mihwar ,osa; stěžejní téma‘

rozhovor)‘ – masdar tamahwur
masraha ,dramatizovat, zdramatizovat,

< masrah ,divadlo‘

zinscenovat‘121 (as-Sāmarrā’ī, 2000: 64) – masdar
masraha
tamasraha II. ,být zdramatizovaný, zinscenosvaný‘
(as-Sāmarrā’ī, 2000: 63-64) – masdar tamasruh

112

Takto tento kořen interpretuje P. Larcher (2006: 577) a J. Stetkevych (1970: 47. J. Blau toto sloveso považuje
za produkt egyptského dialektu, který přešel do MSA (Blau, 1981: 170).
113
Toto sloveso je ve všech tvarech v perfektu zcela homonymní s ’aslama IV., v imperfektu se však časuje jako
čtyřkonzonantní sloveso, tj. ju’aslimu.
Např.  ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺄﺴﻠﻤﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺴﺎﻋﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﻠﻤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ,islamistické skupiny porušující
zákon a usilující o násilnou islamizaci společnosti‘.
114

115

Např.  ﺒﺎﻝﺤﺴﻨﻰ ﻭﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻁﻴﺒﺔ ﺘﺄﺴﻠﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ,islamizace společnosti proběhla v přívětivé atmosféře‘(CLARA).

116

Např.  ﻴﺭﻓﻌﻭﻥ ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺄﺴﻠﻡ,zvedají hesla islamizace‘.

117

Např.  ﻤﻤﺎ ﺃﻨﺴﻥ ﻝﻐﺔ ﺍﻝﺸﻌﺭ ﻭﺃﻨﺴﻥ ﺍﻝﺸﺎﻋﺭ,což zlidštilo básnický jazyk a básníka‘ (CLARA).

118

Např.  ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻝﻭﻫﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻨﺴﻨﺔ,návrat od božství zpět k lidství‘ (CLARA).

119

Např.  ﺘﺄﻨﺴﻨﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤﻕ ﻭﻝﻜﻨﻨﺎ ﻝﻡ ﻨﻨﺠﺢ,hluboce jsme zlidštěli, ale neuspěli jsme‘ (CLARA).

120

Např. ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻝﻸﻫﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻁﻼﺏ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﻔﻴﺘﺎﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﻤﻼﺡ ﺍﻝﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ

 ﺍﻝﺤﻠﻴﺏ,přednášky pro veřejnost, učitele a studenty, jejichž tématem byla zdravá výživa a význam vitamínů,
minerálů a mléka‘.
Např.  ﺤﺎﻻﺕ ﺒﺼﺭﻴﺔ ﺘﻤﺴﺭﺡ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﺭﺍﺠﻴﻜﻭﻤﻴﺩﻱ,vizuální stavy, které dramatizují všednodenní
život v tragikomickém kontextu‘.
121
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4.2. KOMPOZITA A VÍCESLOVNÉ VÝRAZY
V této podkapitole naší analytické části se nejprve zaměříme na kompozita a také nato, co
jsme již dříve pojmenovaly jako pseudokompozita s prefixem lā- (srov. 3.3.d). V další
a mnohem rozsáhlejší části pak provedeme strukturní, sémantickou a syntaktickou analýzu
vybraných typů kolokací. Zaměříme se také na další derivační možnosti těchto kolokací
v rámci odvozování uvnitř slovesného systému (slovesa, participia, podstatná jména slovesná)
nebo pomocí transformace do jiných slovních druhů od téhož kořene a také na tvoření negace.

4.2.1. KOMPOZITA A VARIANTY
4.2.1.1. Negace podstatných a přídavných jmen pomocí lāV lexikonu MSA nalezneme řadu adjektiv a substantiv s negativním významem, jež
vznikla afixací – konkrétně prefixací – původně samostatné záporné částice lā, lze proto na
takováto slova nahlížet spíše jako na rezultáty morfologické derivace (resp. aglutinace) než
jako na kompozita (Drozdík, 1967: 95-6; 2001: 137). Tyto výrazy vyjadřují v češtine
negativní předpony ne-, bez-, a-, případně i anti- (Badawi et al. 2004: 755-6; al-Hamzāwī,
1998: 94; Monteil, 1960: 138-9; Soguel, 1976: 13; Stetkevych, 1970: 51-54; Šāhīn, 1986:
191-2; Versteegh, 1997: 181-2). Domníváme se, že lze většinu takovýchto výrazů
jednoznačně považovat za repliky vytvořené podle cizojazyčných modelů s negativními
prefixy. Takovéto významy lze v arabštině obvykle vyjádřit i jiným způsobem – genitivním
spojením adjektiv nebo participií s āajr (viz 4.2.3.6.) a substantiv a masdarů se
substantivem cadam (viz 4.2.3.1.). Výrazy s prefixem lā- však obvykle „vyjadřují důrazný,
absolutní zápor“ (Oliverius, 2003: 20).
Tento způsob prefixace je znám v omezené míře již z KA, kdy byly pomocí prefixu lāpřekládány některé filosofické pojmy řeckého původu. Takto se můžeme ve středověkých
filosofických textech setkat například s termíny jako lāqisma ,atom‘,122 lākawn/lāwuğūd
,nebytí‘, lānihāja ,nekonečno‘, lā’adrīja ,agnosticismus‘ a dokonce i se slovesem lāšā III.
,zničit‘123 vzniklým denominací substantiva lāšaj’ ,nic‘ (Monteil, 1960: 132, 138-139).
Akademie arabského jazyka v Káhiře tento způsob tvoření slov oficiálně schválila pro
tvorbu terminologie s řeckými prefixy a- a an- (al-Hamzāwī, 1998: 94) pod podmínkou, že
tato slova musí „být vkusná a libá na poslech“ (Dāhī, 1992: 220). My se však zaměříme na
slovní zásobu publicistického stylu.

122
123

Vedle kalku ğuz’ lā jatağazza’u. V MSA se používá termín d_arra.
V MSA se uplatňuje spíše pasivní význam v VI. kmeni talāšā ,zaniknout‘.
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a) Negace přídavných jmen pomocí lāV publicistickém stylu nalezneme řadu adjektiv tvořených prefixací původní záporky lā.
Jedná se především o přídavná jména s adjektivním sufixem nisba – -īj(-un) a v menší míře
pak i o aktivní a pasivní participia.
- adjektiva s nisbou:
lā’ahålāqī – nemorální, amorální124
lā’irādī – bezděčný, neovladatelný vůlí, reflexní125
lā’insānī – nelidský, nehumánní126
lātārīhīå – ahistorický (neologismus)
lāhizbī – nestranický, bezpartajní
lādīmūqrātī – nedemokratický (neologismus)127
lādīnī – nenáboženský128 (srov. 4.2.2.3.a – mucādin li-’d-dīn)
lāsāmī – antisemitský129 (srov. 4.2.2.3.a – mucādin li-’s-sāmīja)
lāsilkī – bezdrátový, radiový130
lāšarcī – nezákonný, nelegální, ilegální; nelegitimní131 (srov. 4.2.3.6. – āajr šarcī)
lāšucūrī – nevědomý, podvědomý132
lātabaqī – beztřídní133
lācaqlānī – iracionální134
lācunfī – nenásilný135
lāāarbī – nezápadní (neologismus)136
lāqānūnī – nezákonný, nelegální, ilegální (srov. 4.2.3.6. – āajr qānūnī)
lāmāddī – nemateriální137
124

Např. ﺔﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻼﹼﺃﺨﻼﻗﻴ,nemorální základy britské politiky a administrativy‘.

125

Např.  ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻌﺼﺒﻲ ﺍﻝﻼﺇﺭﺍﺩﻱ,reflexní nervová soustava‘.

126

Např.  ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ,nelidské zacházení‘

127

Např.  ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺍﻝﻼﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻲ,nedemokratický průběh voleb‘

128

Např.  ﺘﺼﻤﻴﻡ «ﻁﺎﻝﺒﺎﻥ» ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻝﻼﺩﻴﻨﻴﺔ,odhodlání Talibanu uchovat nenáboženské tradice‘.

129

Např.  ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻼﺴﺎﻤﻴﺔ,antisemitské útoky‘.

130

Např.  ﺃﺩﺨﻠﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ,zavedla bezdrátový internet do všednodenního života‘.

131

Např.  ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﻼﺸﺭﻋﻲ ﺍﻝﺴﺎﻓﺭ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ,otevřené nezákonné vměšování USA‘.

132

Např.  ﺍﻝﺘﻭﺤﺩ ﺍﻝﻼﺸﻌﻭﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﺒﻨﺘﻬﺎ,podvědomé spojení mezi matkou a její dcerou‘.

133

V korpusu nedoloženo.  ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻﻁﺒﻘﻲ,beztřídní společnost‘ (Oliverius, 2003: 21).

134

Např.  ﺍﻝﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻝﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ,iracionální nenávist‘.

135

Např.  ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻌﻨﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻼﻋﻨﻔﻲ,volba mezi násilným a nenásilným činem‘.

136

Např.  ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﻼﻏﺭﺒﻴﺔ,nezápadní národy a kultury‘
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lāmar’ī – neviditelný (neologismus)
lāmarkazī – decentralizovaný138
lāmantiqī – nelogický, iracionální
lānihā’ī – nekonečný
lānamatī – netypický, atypický (neologismus)139
lāwāqicī – nereálný, neskutečný (neologismus) – (srov. 4.2.3.6. – āajr wāqicī)
lājadawī – „hands free“ (neologismus)140
- participia aktivní:
lāmubālin – lhostejný141
lāmutanāhin - nekonečný
lāmuntamin – nevyhraněný, nemající k ničemu vazbu142
lāwācin – nevědomý, podvědomý143
- participia pasivní:
lāmutawaqqac – neočekávaný, nečekaný (neologismus)144 – (srov. 4.2.3.6. – āajr
mutawaqqac)
lāmahdūd – neomezený, bezmezný145
lāmas’ūl – nezodpovědný146
lāmašrūt – bezpodmínečný, nepodmíněný (neologismus)147 – (srov. 4.2.3.6. – āajr
lāmašrūt)
lāmanzūr – neviditelný (neologismus)148

137

Např.  ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﻼﻤﺎﺩﻱ,nemateriální kulturní odkaz‘.

138

Např.  ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺎﻝﺴﻭﺩﺍﻥ,decentralizovaná vládní moc v Súdánu‘.

Např. ve spojení ( ﻤﺭﺽ ﺍﻻﻝﺘﻬﺎﺏ ﺍﻝﺭﺌﻭﻱ ﺍﻝﻼﻨﻤﻁﻲ )ﺴﺎﺭﺯdosl. ,atypický zápal plic (SARS)‘[český termín – těžký
akutní respirační syndrom].
139

Např.  ﻜﺸﻔﺕ ﺴﻭﻨﻲ ﺍﺭﻴﻜﺴﻭﻥ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻋﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻼﻴﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ,Sony – Ericsson
přední společnost v oblasti telekomunikací odhalila nové „hands free“ ovládání‘.
140

141

Např.  ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﻼﻤﺒﺎﻝﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻠﻭ ﻝﻠﻜﺒﺎﺭ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ,příslušníci lhostejné generace, jak staří s oblibou definují‘.

Např.  ﻜﺘﺏ ﻋﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻝﻴﺎﺌﺱ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻼﻤﻨﺘﻤﻲ,psal o krizi současného zoufalého a osamělého muže,
který nikam nepatří‘.
142

143

Např.  ﻓﻜﻴﻑ ﻨﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻼﻭﺍﻋﻴﺔ,jak se zbavíme podvědomých vlivů‘.

144

Např.  ﺍﻝﻨﺠﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﻼﻤﺘﻭﻗﻌﺔ,nečekané úspěchy‘

145

Např.  ﻴﺸﺘﻬﺭ ﺒﺤﺒﻪ ﺍﻝﻼﻤﺤﺩﻭﺩ ﻝﻠﺭﻴﺎﻀﺔ,je známý pro svou bezmeznou lásku ke sportu‘.

Např.  ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻼﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺠﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﻐﺭﺏ,nezodpovědné praktiky vůči
muslimským menšinám v USA a na Západě‘.
146

Např.  ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻔﺴﺭ ﻗﺒﻭﻝﻪ ﺍﻝﻼﻤﺸﺭﻭﻁ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺒل ﻝﻠﺠﺩل ﻝﻺﺭﻫﺎﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺫﻱ ﺍﻝﺸﻬﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ,jak ale vysvětlí to, že
bezpodmínečně a bez připuštění diskuze přijímá světově proslulý izraelský terorismus...‘.
147
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b) Negace podstatných jmen pomocí lāSubstantiva tvořená prefixací původní záporky lā jsou odvozená od původních substantiv,
substantivizovaných masdarů nebo od substantivizovaných adjektiv. Uveďme některá
v publicistických textech frekventovaná substantiva tohoto typu:
- negativní substantiva odvozená ze substantiv a substantivizovaných masdarů:
lāistiqrār149 – nestabilita (neologismus)150 – (srov. 4.2.3.1. – cadam al-istiqrār)
lātasāmuh – netolerance, intolerance (neologismus)
lātacāwun – nespolupráce, nekooperace (srov. 4.2.3.1. – cadam at-tacāwun)
lātanāzur - asymetrie
lātawāzun – nerovnováha (neologismus)
lādawla – bezvládí, bezstátí (neologismus)151
lāharb – ne válka152
lāsilm – ne mír
lāšucūr – nevědomí, podvědomí153
lāšaj’ – nic; nula
lācunf – nenásilí154
lācawda – nenávratno (neologismus)155
lāmubālā – lhostejnost156
lāmusāwā – nerovnost (neologismus)157
lāmakān – nikde158
148
149

Např.  «ﺍﻝﻴﺩ ﺍﻝﻼﻤﻨﻅﻭﺭﺓ» ﻝﻠﺴﻭﻕ,neviditelná ruka trhu‘.
Zde stojí za pozornost, že i po prefixaci lā se stále píše původní masdar X. kmene na začátku s ’alifem bez

hamzy – ﻻﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ.
Např. . ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻼﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻔﻭﻀﻰ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ,tento plán vyžaduje nestabilitu, chaos
a nějaké války v oblasti.‘

150

Např.  ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺄﺴﺭﻫﺎ ﻤﻌﺭﻀﺔ ﻝﻠﺨﻁﺭ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻨﻘﻊ ﺍﻝﻼﺩﻭﻝﺔ,v případě, že Irák upadne do
bažiny bezvládí, celé oblasti hrozí nebezpečí‘.
151

152

V ustáleném spojení ‚ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻼﺴﻠﻡ ﻭﺍﻝﻼﺤﺭﺏani mírový ani válečný stav‘.

Např.  ﻭﺍﻝﻔﻥ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺁﻝﻴﺔ ﺘﻭﺍﺭﺜﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻝﺠﻤﻌﻲ,lidové umění obsahující mechanismus
dědičného přenosu z umělého kolektivního nevědomí‘.
153

Např.  ﻫل ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻼﻋﻨﻑ ﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﺩﻴﻥ؟,Je filosofie nenásilí a její praktikování v souladu
s islámem jakožto náboženstvím?‘.
154

155

Např.  ﻝﻜﻥ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﻫﻭﺭﺕ ﺍﻝﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﻼﻋﻭﺩﺓ,Její zdravotní stav se však nenávratně zhoršoval.‘

156

Např. . ﻭﺨﻴﺭ ﺭﺩ ﻫﻭ ﺍﻝﻼﻤﺒﺎﻻﺓ,Nejlepší odpovědí je lhostejnost.‘

Např.  ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻼﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺁﺨﺭﻴﻥ,princip nerovnosti při jednání s jednimi na úkor
jiných‘.

157
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lāmantiq – nelogičnost, iracionalita159
lāmawqif – nijaký postoj (neologismus)160
lānizām – zmatek, anarchie
lānihāja – nekonečno
lāwuğūd – neexistence (srov. 4.2.3.1. – cadam al-wuğūd)
lāwacj – nevědomí, podvědomí161
lāwāqic – nereálnost, neskutečnost (neologismus)162
lājaqīn – nejistota (neologismus)163 – (srov. 4.2.3.1. – cadam al-jaqīn)
- negativní abstraktní substantiva odvozená z adjektiv s nisbou nebo z příslušných abstrakt
(tvoření abstrakt se sufixem -īja viz 4.1.3.):
lā’ahålāqīja – nemorálnost, amorálnost
lāsāmīja – antisemitismus164
lāšarcīja – nezákonnost, ilegalita; nelegitimita165
lācaqlānīja – iracionalita, nerozum
lāmarkazīja – decentralizace166
- slova odvozená substantivizací pasivního participia:
lāmacqūl – absurdita167

4.2.1.2. Kompozitní přídavná jména
Zejména v publicistickém stylu můžeme nalézt několik složených adjektiv, většinou
neologismů, typu šarq-’awsatī168 ,blízkovýchodní‘169 – kompozit v pravém slova smyslu –,
Např.  ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﻭﻫﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﻭﻤﹰﺎ ﻴﺒﺩﻭﻥ ﺁﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﻤﻜﺎﻥ ﺫﺍﻫﺒﻴﻥ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻼﻤﻜﺎﻥ,a její politici byli lidé, kteří vypadali jakoby
přicházeli odnikud a odcházeli nikam‘.
158

159

Např. . إﻨﻪ ﺍﻝﻼﻤﻨﻁﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﻼﻙ,To iracionalita vládne touhám, jež vedou ke zkáze.‘

160

Např.  ﺍﻝﻼﻤﻭﻗﻑ ﻫﻭ ﺃﺜﺒﺕ ﻤﻭﺍﻗﻔﻨﺎ,žádný postoj je naším nejpevnějším postojem‘.

Např.  ﻴﺭﻯ ﻴﻭﻨﻎ ﺍﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺤﻴﻥ ﺘﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻝﻼﻭﻋﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ,Jung má za to, že individualita se uskutečňuje,
když se osamostatní od kolektivního nevědomí‘.
161

162

Např.  ﺘﺴﺭﻴﺏ ﺍﻝﻼﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻰ ﻤﺨﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ,průnik nereálna do fantazie diváka‘.

Např.  ﻭﺠﻬﹰﺎ ﻝﻭﺠﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﻴﺘﺄﻝﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻼﻴﻘﻴﻥ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺩﺭﻭﻴﺵ,Tváří v tvář genocidě září tato
existenční nejistota v Darwíšově básni.‘
163

164

Např.  ﻤﻭﺠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺴﺎﻤﻴﺔ,nová vlna antisemitismu‘.

165

Např.  ﺍﻝﻼﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ,nezákonnost ve válce proti Iráku‘.

Např.  ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ، ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ,dokončení a aktivizace
reforem pro decentralizaci státní správy podle francouzského modelu‘.
167
Např. ل.45 ح ا,absurdní divadlo‘.
168
Rozdělovník naznačuje, že se jedná o kompozitum. V arabském písmu jsou oba komponenty psány zvlášť –
166

ﺸﺭﻕ ﺃﻭﺴﻁﻲ.
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jejichž komponenty jsou sice obvykle psány zvlášť, syntakticky se nicméně chovají jako
jedna slovní jednotka (Holes, 2004: 331). Tato kompozitní adjektiva s nisbou jsou většinou
odvozena od geografických názvů (Badawi et. al., 2004: 116; as-Sāmarrā’ī, 2000: 143-5)
a většinou odrážejí vliv cizojazyčných modelů, protože „v arabských médiích musí být často
rychle a pod tlakem do arabštiny prováděn převod cizojazyčného materiálu typu textových
zpráv, v nichž může být estetické cítění čtenáře do značné míry ignorováno. Důraz je kladený
na rychlé, úsporné a jasné sdělení“ (Holes, 2004: 331). K těmto adjektivům jsme zařadili také
několik kompozit s prvním cizím konstituentem, protože vykazují obdobné rysy.
Zkoumáme-li s pomocí dostupného korpusu tento typ kompozit z hlediska distribuce
morfémů rodu, čísla, pádové flexe a determinace za účelem ověření, zda se opravdu jedná o
kompozita, dospějeme k následujícím zjištěním:
- rod – u 2. komponentu
a) masc. sg. – šarq-’awsatī
b) fem. sg. – šarq-’awsatīja
- číslo – u 2. komponentu
masc. (osobní) pl. – šarq-’awsatījūna170
- determinace a pádová flexe –
a) indeterminace – Přítomnost neurčitého členu (nunace) v tištěné podobě bez
vokalizace lze jen předpokládat u druhého komponentu – nom. sg. masc. indef. šarq-’awsatīj-u-n.171
b) deteminace členem al- – Člen je připojen k 1. komponentu – nom. sg. masc. def. aš-šarq-’awsatīj-u.172 V korpusu byly však zachyceny i ojedinělé případy, kdy
dochází k determinaci členem určitým u 1. i 2. komponentu (viz Badawi et al. 2004:
116; Ryding, 2005: 268) – aš-šarq al-’awsatī.173 V tomto případě by se nejednalo o
kompozitum. U těchto případů nelze stanovit koncovkovou flexi a domníváme se, že
je lze považovat spíše za anomálii vzhledem k nedostatečnému zakotvení takovýchto
v arabštině poměrně nových struktur v normativní gramatice.

169

V souladu s českou jazykovou tradicí překládáme tento výraz jako ,blízkovýchodní‘ a nikoli doslovně
‚středněvýchodní‘.

Např.  ﺍﻝﻀﻴﺎﻓﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺘﺠﺫﺏ ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺃﻭﺴﻁﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﺭﻴﺱ,francouzská pohostinnost přitahuje
blízkovýchodní turisty do Paříže‘.
170

171
172
173

Např.  ﻨﻅﺎﻡ ﺸﺭﻕ ﺃﻭﺴﻁﻲ,blízkovýchodní režim‘.
Např. ;< ا@ق أو7.8% 9 (ز,jeho vítězství Blízkovýchodního‘.
Např.  ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁﻴﺔ,centra blízkovýchodních studií‘.
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Na základě výsledků morfémového distribučního testu můžeme konstatovat, že zkoumaný
výraz lze považovat za kompozitum.

Z publicistických textů i nám dostupného korpusu se nám podařilo excerptovat několik
složených adjektiv obdobného typu. Pokusíme se je roztřídit do několika skupin:
a) Složená adjektiva vzniklá ze substantiva se shodným přívlastkem
šarq-’awsatī ,blízkovýchodní‘ < aš-Šarq al-’awsat ,Blízký Východ‘
c

ālam-t_ālit_ī174 ,vážící se k třetímu světu‘ < al-cālam at_-t_ālit_ ,třetí svět‘ (Holes, 2004:

331)
b) Složená adjektiva vzniklá z genitivního spojení
ğanūb-’ifrīqī175 ,jihoafrický; Jihoafričan‘ < ğanūb ’Ifrīqijā ,Jižní Afrika, Jihoafrická
republika‘
c) Složená adjektiva vzniklá z víceslovných cizích názvů
būr-sacīdī176 ,související s Port Saidem, portsaidský‘ < Būr Sacīd ,Port Said‘ (Badawi
et al. 2004: 116)
hong-kongī177 ,honkongský; obyvatel Hong Kongu‘ < Hong kong ,Hong Kong‘
d) Složená adjektiva s prvním cizím komponentem – předpoklad původní koordinace178
’ūrū-mutawassitī179 ,euro-středomořský‘
’anglū-’amrīkī180 ,anglo-americký‘
ğijū-sijāsī181 ,geopolitický‘
sūsijū-t_aqāfī182 ,sociokulturní‘

174

Toto kompozitum jsme zachytili ve dvou variantách psaní – dohromady i zvlášť: ﻋﺎﻝﻤﺜﺎﻝﺜﻲ/ﻋﺎﻝﻡ ﺜﺎﻝﺜﻲ.

175

Psáno zvlášť: ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻲ.

176

Opět dvě varianty psaní: ﺒﻭﺭﺴﻌﻴﺩﻱ/ﺒﻭﺭ ﺴﻌﻴﺩﻱ.

177

Psáno zvlášť: ﻫﻭﻨﻎ ﻜﻭﻨﻐﻲ.
M. F. Sa’id tento typ kompozit klasifikuje jako „loanblends“ (1967: 108). Viz oddíl 3.5.

178
179

Psáno zvlášť (někdy s pomlčkou) i dohromady: ﺃﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻲ/ﺃﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ. Také byla zachycena varianta

 ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ-ﻴﻭﺭﻭ.
180

Psáno zvlášť: ﺃﻨﺠﻠﻭ ﺃﻤﻴﺭﻜﻲ.

181

Psáno zvlášť: ﺠﻴﻭ ﺴﻴﺎﺴﻲ. V témže významu se objevuje i přejímka jako celek ﺠﻴﻭﺒﻭﻝﻴﺘﻴﻜﻲ.

182

Psáno zvlášť nebo s pomlčkou: ﺴﻭﺴﻴﻭ ﺜﻘﺎﻓﻲ.
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4.2.2. PŘÍDAVNÁ JMÉNA A PARTICIPIA V PŘÍVLASTKU SHODNÉM
V následujícím oddíle se zaměříme na v MSA poměrně častá slovní spojení (kolokace),
řadu z nichž do češtiny můžeme většinou překládat jednoslovnými adjektivy s českými,
řeckými nebo latinskými prefixy (kromě spojení qābil li-). Jedná se o participia aktivní od I.
a III. slovesného kmene, po nichž následuje předložka a substantivum a která zastávají
syntaktickou funkci přívlastku shodného nebo jmenného přísudku. Výběr následujících
spojení byl opět veden snahou zachytit pokud možno ustálené kolokace, ačkoli se tato
participia mohou často vyskytovat i v kolokacích zcela volných.

4.2.2.1. Výrazy s qābil li- a sālih li- (česká přípona -telný)
a) Výrazy s qābil liVelice progresivní jsou v MSA víceslovná spojení tvořená participiem aktivním I.
slovesného kmene qābil s předložkou li- a následným určeným masdarem ve významu
‚přijímající, vhodný k, umožňující něco, mající něco v potenci‘ (Badawi et al., 2004: 759-760;
al-Hamzāwī, 1998: 108, 120; Monteil, 1960: 146-147; Oliverius, 2003: 20). Tento typ
kolokací, jež můžeme formalizovat jako model participium + předl. + subst., v jinak velmi
užitečném klasifikačním systému ustálených arabských kolokací navrženým Janem
Hooglandem (1993: 80, 90) nenalezneme.183 Celou řadu takovýchto spojení lze často do
češtiny překládat jednoslovným výrazem se sufixem -telný184. Tento typ spojení, který
nezřídka odráží vliv cizojazyčných jednoslovných modelů, se běžně realizuje především
v odborné terminologii.
Uveďme několik příkladů z odborné terminologie:
qābil li-’l-išticāl - hořlavý185
qābil li-’l-iltihāb – zánětlivý; hořlavý (Monteil, 1960: 147; Wehr, 1994: 869)
qābil li-’l-imtisās – absorbovatelný, vstřebatelný (Monteil, 1960: 147; Al-Khatib,
2000: 3)186
183

J. Hoogland ve své klasifikaci kolokací, kterou jinak považujeme za velmi podnětnou, a proto ji také v naší
práci přebíráme, tento poměrně častý typ neprávem opomíjí. V duchu jím navrženého klasifikačního systému
bychom tento typ mohli charakterizovat jako model participium + předložka + substantivum, přičemž
participium zde nezastává syntaktickou funkci slovesa nýbrž adjektiva, a proto je s následujícím
substantivem/masdarem svázáno předložkou li-, která není součástí valence slovesa, a tak nelze tento typ
kolokací zařadit do jím vymezené kategorie sloveso + předložka + substantivum (substantivum jako nepřímý
předmět po slovese s předložkovou vazbou – např. cabbara can taqdīr, s. 90), kde podle něj může ve funkci
slovesa vystupovat i participium nebo příslušný masdar. Kritéria této Hooglandovi kategorie z námi sledovaných
jevů v této kapitole splňují pouze spojení s participiem håālin min, které si drží vazbu jako sloveso, od něhož je
odvozené.
184
Těmto případům odpovídá např. v angličtině většinou sufix –able, ve francouzštině pak sufix –able či -ible .
185

Příklad z korpusu:  ﻤﻭﺍﺩ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻼﺸﺘﻌﺎلhořlavé látky/hořlaviny‘.
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qābil li-’t-takajjuf – přizpůsobivý, adaptabilní (Al-Khatib, 2000: 10)187
qābil li-’d-dabt – nastavitelný, regulovatelný (Al-Khatib, 2000: 11)188
Následující příklady patří k těm nejfrekventovanějším v publicistickém stylu:
qābil li-’l-istit_mār – investovatelný189
qābil li-’l-istihådām – použitelný (Oliverius, 2003: 20)190
qābil li-’l-istihårāğ – vytěžitelný191
qābil li-’l-istiālāl – využitelný, zužitkovatelný192
qābil li-’l-istimrār – schopný přetrvat, udržitelný193
qābil li-’l-infiğār – explodovatelný, výbušný194
qābil li-’l-baqā’ – schopný přetrvat, udržitelný195
qābil li-’t-tağdīd – obnovitelný (Baalbaki, 2000: 841)196
qābil li-’t-tağaddud – obnovitelný197
qābil li-’t-tahqīq – dosažitelný, uskutečnitelný198
qābil li-’t-tahwīl – konvertibilní, volně směnitelný (měna); převoditelný (Wehr, 1994:
869)199
Příklad z korpusu: ﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻼﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺠﻲ‚ ﺇﺩﺨﺎل ﺁﻝﺔ ﻤﻜﻭvložení implantátu z organických
postupně vstřebatelných látek.‘
186

187

Příklad z korpusu: ﺜﻭﺭﺓ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﻅﻠﻤﹰﺎ ﻝﺩﻴﻨﻨﺎ ﺍﻝﺤﻨﻴﻑ ﺍﻝﻘﺎﺒل ﻝﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ

 ﻜل ﻋﺼﺭ ﻭﺃﻭﺍﻥ,skutečné kulturní bohatství je samo o sobě schopné změnit to, co je zlovolně přisuzováno islámu
schopnému se přizpůsobit každé době‘.
188
189

ً ﺍﻝﻤﺭﺍﻴﺎ ﺍﻝﻌﺎﻜﺴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻀﺒﻁ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺎ,elektricky nastavitelná zpětná zrcátka‘.
 ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻤﺼﺩﺭﹰﺍ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ,poskytuje investorům nový zdroj

investovatelných finančních prostředků‘.
190

.ﻼ ﻝﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ
 ﻭﻴﻌﺭﺒﻭﻥ ﻋﻥ ﺨﺸﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒ ﹰ,Vyjadřují

obavu, že některé komodity, které si žádá Irák, by mohly být použitelné k vojenským účelům.‘
191

. ﺒﻼﻴﻴﻥ ﺒﺭﻤﻴل5  ﺘﹸﻘﺩﺭ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﺍﻝﻘﺎﺒل ﻝﻼﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻭل ﺒﻨﺤﻭ,Celková vytěžitelná zásoba na těchto

polích se odhaduje přibližně na 5 miliard barelů.‘
192

 ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺒﺭﻤﻴل13  ﻭﻴﺒﻠﻎ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻪ ﺍﻝﻘﺎﺒل ﻝﻼﺴﺘﻐﻼل ﻨﺤﻭ,jeho využitelná zásoba dosahuje kolem 13 miliard barelů‘.

193

 ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻬﺎ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ ﺍﻝﺭﺍﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺤﻔﺯ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻘﺎﺒل ﻝﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ,v rámci svého reformního programu

zaměřeného na povzbuzení udržitelného růstu ekonomiky‘.
194

. ر$!5 8%.! اN آOP#0 O وه/8Q :» ا/%4!ن «اFا اG هH )آ,Takovýto „všední arabský člověk“ se

žene za iluzí, která se nafoukla jako výbušný balón.‘
195

 ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﺯﺓ,suverénní a udržitelný palestinský stát na Západním

břehu a v Gaze‘.
196

. ﺃﻤﺎ ﻤﺩﺓ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ﻓﻬﻲ ﺴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠﺩﻴﺩ,Doba členství trvá jeden rok s možností obnovy.‘

197

 ﺃﻥ ﺍﻝﻐﺎﺯ ﻭﺍﻝﻨﻔﻁ ﻝﻴﺴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌـﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠﺩﺩ، ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﻗﺘﺎﻤﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ,a celou záležitost ještě zhoršuje to,

že plyn a ropa nepatří mezi obnovitelné přírodní zdroje‘.
198

. ﻓﻼ ﺒﺩ ﻓﻲ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴﻕ,Je třeba, aby existovala všeobecná strategie

s dosažitelnými cíly.‘
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qābil li-’t-tadāwul – obchodovatelný200
qābil li-’t-tasjīl – likvidní201
qābil li-’t-tasarruf – disponibilní202
qābil li-’t-tatbīq – aplikovatelný, uplatnitelný (Oliverius, 2003: 20)203
qābil li-’t-tacdīl – modifikovatelný, regulovatelný, nastavitelný204
qābil li-’t-tafāwud - s možností jednání, vyjednávání205
qābil li-’t-tafsīr – vysvětlitelný206
qābil li-’t-tacrīf – definovatelný207
qābil li-’t-taājīr – změnitelný, proměnlivý208
qābil li-’t-taluwut_ – znečistitelný, kontaminovatelný209
qābil li-’t-tamdīd – prolongovatelný, prodloužitelný210
qābil li-’t-tanfīd_ – realizovatelný, proveditelný211 (Hoogland, 2003: 721)
qābil li-’l-ğidāl – diskutovatelný, diskutabilní, podrobitelný diskuzi
qābil li-’l-ğadal – diskutovatelný, diskutabilní, podrobitelný diskuzi
qābil li-’l-hall – řešitelný212

199

 ﻭﺴﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﺎﻝﻌﻤﻼﺕ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﻭﻴل ﺘﺒﺩﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻝﻴﻭﺭﻭ ﺍﻭ ﺍﻝﺩﻭﻻﺭ ﺍﻭ ﺍﻝﺠﻨﻴﻪ ﺍﻭ ﺍﻝﻔﺭﻨﻙ ﺍﻝﺴﻭﻴﺴﺭﻱ,majitelé

účtů v konvertibilních měnách mají povinnost je převést na euro, dolar, libru nebo na švýcarský frank‘.
200

 ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﺠل ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺩﺍﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ,dlouhodobé

a krátkodobé investiční nástroje obchodovatelné mezi bankami a islámskými peněžními institucemi‘.
201

.ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺘﻌﺩ ﺍﻻﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﺒﻨﻙ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻫﻲ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺴﻴﻴل ﻓﻲ ﺍﻱ ﻭﻗﺕ

,Tyto obligace jsou vůbec první, které vydává centrální banka nebo peněžní instituce v zemích regionu, a jsou
kdykoli likvidní.‘
202

. ﺃﻱ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺼﺭﻑ،ﻝﻜﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺴﻴﺒﻘﻰ ﺒﻁﻴﺌﹰﺎ ﺠﺩﹰﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺸﻁﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺠﺔ

,Zlepšování této situace však asi zůstane i nadále velmi pomalé a to kvůli první polovině argumentace, to jest
z důvodu omezenosti disponibilních zdrojů.‘
203

. ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻗﺎﺒل ﻝﻠﻔﺸل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻋﻴﻨﻪ,Tento program je aplikovatelný, ale zároveň může vést

k neúspěchu.‘
204

 ﺤﺯﺍﻡ ﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻌﺩﻴل ﺒﺤﺴﺏ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﻌﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺘﻘﻠﻴﺼﻪ,organický pás modifikovatelný podle velikosti

žaludku, který má být zmenšen‘.
205

ﻼ ﻝﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻊ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ
 ﺘﻤﺜل ﺘﺼﻭﺭﹰﺍ ﺍﻭ ﻤﺸﺭﻭﻋﹰﺎ ﻗﺎﺒ ﹰ,reprezentují představu nebo návrh, který je možné

prodiskutovat s druhou stranou‘.
206

 ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻠل,jev je vysvětlitelný souhrnem příčin‘.

207

. ﻓﺎﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ,Turistika je definovatelná jako kosmický pohyb za

účelem objevování specifického charakteru.‘
208

Např.  ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ,neustále proměnlivý vztah‘.

209

 ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻥ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻠﻭﺙ,je jisté, že voda, půda a vzduch se mohou kontaminovat‘.

210

 ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺃﺴﺒﻭﻋﺎﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻤﺩﻴﺩ,turistické vízum bylo obnoveno na dva týdny s možností

dalšího prodloužení‘.
211

 ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻨﻴﺎﺕ ﺸﺎﺭﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ,je třeba zdůraznit, že Šaronovy záměry jsou proveditelné‘.
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qābil li-’l-hajāt – životaschopný213
qābil li-’z-zirāca – kultivovatelný, obdělávatelný214
qābil li-’z-zijāda – zvýšitelný, navýšitelný215
qābil li-’s-sajtara – kontrolovatelný, zvladatelný216
qābil li-’t-tajj – sklápěcí217
qābil li-’l-cilāğ – léčitelný218
qābil li-’l-munāqaša – diskutovatelný, diskutabilní, podrobitelný diskuzi
qābil li-’n-niqāš – diskutovatelný, diskutabilní, podrobitelný diskuzi219 (Zemánek et
al., 2006: 547)

Negace qābil liZáporný význam se stejně jako u ostatních participií (a adjektiv) tvoří pomocí výrazu āajr
– ne-…-telný (viz 4.2.3.6.). Následující spojení se v publicistickém stylu objevují většinou
právě ve specifickém záporném významu:
āajr qābil li-’l-ihtirāq – nehořlavý
āajr qābil li-’l-isti’nāf – bez možnosti se (soudně) odvolat220
āajr qābil li-’t-tabrīr – neospravedlnitelný221
āajr qābil li-’t-tağzi’a – nerozdělitelný, nedělitelný (Baalbaki, 2000: 841)222

212

 ﻓﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﺼﻭﻤﺎل ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺤل,otázka Somálska je stále řešitelná‘.

213

 ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ,životaschopný palestinský stát‘.

214

 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺌﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺯﺭﺍﻋﺔ29  ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﻨﺤﻭ,obdělávaná půda představuje 29%

z celkové plochy kultivovatelné půdy‘.
. ﺴﺭﻴﺭﹰﺍ٣٥٠  ﺴﺭﻴﺭﹰﺍ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻰ١٨٥  ﺇﻥ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻫﻲ,Kapacita nemocnice se 185 lůžky je
navýšitelná až na 350 lůžek.‘

215

216

 ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻅل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻡ ﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻀﻁﺭﺩﺓ,je to míra, která je i přes kontinuální

nárůst stále zvladatelná‘.
217

ً ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻝﺼﻔﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻁﻲ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﺎ,sedadla ve druhé a třetí řadě jsou částečně nebo zcela

sklápěcí.‘
218

. ﻭﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺤﻅ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻌﻼﺝ ﺒﺎﻝﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ,Naštěstí je léčitelný antibiotiky.‘

219

. ﻝﺴﻨﺎ ﺤﺯﺒﹰﺎ ﺩﻴﻨﻴﹰﺎ ﻭﻜل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻨﻘﺎﺵ ﻋﺩﺍ ﺃﻓﻜﺎﺭﻨﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ,Nejsme náboženskou stranou a o všem kromě našich

islámských idejí lze diskutovat.‘
220

Tento výraz se obvykle objevuje v následujícím spojení: ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ

‚ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻁﻌﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻱ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔpodle egyptského zákona jsou rozsudky vydané
vojenskými soudy nenapadnutelné a není možné se proti nim odvolat k žádné soudní instituci‘.
221

 ﻭﺍﺼﻔﹰﺎ،ﻼ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺇﻓﺸﺎل ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ
 ﻤﺤﻤ ﹰ،ﻭﺘﻭﻗﻊ ﺃﻻ ﻴﺤﺼل ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺭﻭﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﻡ

.» ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻪ «ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺒﺭﻴﺭ,Očekával, že ruský projekt nezíská podporu a činil Rusko zodpovědným za
neúspěšné schválení britského projektu a ruský postoj označil za neospravedlnitelný.“
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āajr qābil li-’t-tasdīq – neuvěřitelný223
āajr qābil li-’t-tasarruf – nezadatelný, neporušitelný224
āajr qābil li-’t-takrār – neopakovatelný225
āajr qābil li-’s-sada’ – nerezavějící, antikorozivní226
āajr qābil li-’š-šifā’ – nevyléčitelný227
āajr qābil li-’t-tacn – nenapadnutelný (soudně)
āajr qābil li-’l-cajš – bez možnosti žít plnohodnotný život228
āajr qābil li-’l-kasr – nerozbitný (Oliverius, 2003: 20; Zemánek et al., 2006: 547)
āajr qābil li-’l-mawt – nesmrtelný229

Substantivizace qābil liV obdobném významu jako qābil li- se používá též odvozeného substantiva qābilīja
(odvozování abstrakt pomocí suf. -īja viz 4.1.3.) opět s předložkou li- a určeným masdarem
ve významu ‚schopnost, potence k něčemu‘ (Monteil, 1960: 146). Do češtiny tyto výrazy
obvykle můžeme opět překládat jedním slovem se sufixem -nost.230 Výraz qābilīja se často
objevuje v genitivním spojení v pozici nomen regens nebo s připojeným zájmenným sufixem.
Toto substantivum je též možné použít v případech, kdy chceme stupňovat participiální výraz
qābil li-. Záporný význam se stejně jako u masdarů tvoří pomocí genitivního spojení se
substantivem cadam (použití cadam viz 4.2.3.1.).
Pro ilustraci uveďme několik příkladů:
qābilīja li-’t-tatbīq – aplikovatelnost, uplatnitelnost
qābilīja li-’t-tatawwur – schopnost rozvoje
qābilīja li-’t-tanfīd_ – realizovatelnost, proveditelnost
- qābilīja v genitivním spojení:
222

 ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﻻ ﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻑ ﺘﺎﻡ ﻝﻠﻨﺎﺭ,Jeruzalém je nedělitelný a bez úplného zastavení palby

nelze jednat‘.
223

 ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﺎﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺼﺩﻴﻕ,viděl, že ten příběh je neuvěřitelný‘.

224

Např.  ﺍﻝﺤﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺒل ﻝﻠﺘﺼﺭﻑ,nezadatelné právo‘.

225

 ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﻜﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﻴﻠﻲﻩ,co bylo možné právě v tomto období, nemusí

být opakovatelné v období následujícím‘.
226

 ﺍﻝﻔﻭﻻﺫ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺒل ﻝﻠﺼﺩﺃ,nerezavějící ocel‘.

227

 ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻭﺭﻤﹰﺎ ﺴﺭﻁﺎﻨﻴﹰﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺸﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺦ ﻭﺍﻝﺭﺌﺔ,trpí nevyléčitelným nádorovým onemocněním v mozku a na

plíci‘.
228

 ﻭﺠﻌل ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﻀﻪ,to, aby mohl ve své zemi žít, mu znemožnil‘.

229

 ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻤﻭﺕ,tato postava je nesmrtelná‘.

230

V angličtině mají tyto výrazy většinou sufix -ability.
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qābilījat-u hād_ihi ’d-dawlat-i li-’l-hajāt-i – životaschopnost tohoto státu
- stupňování v komprativu a superlativu:
’akt_ar-u qābilījat-an li-’l-fahm-i – pochopitelnější, srozumitelnější231
al-’akt_ar-u qābilījat-an li-’t-tafāhum-i – nejvíce schopný vzájemného porozumění232
- negace výrazu:
c

adam al-qābilīja li-’t-tahkīm - nerozsouditelnost233

b) Výrazy se sālih liObdobným, avšak méně frekventovaným výrazem, jenž se objevuje v podobných
víceslovných konstrukcích jako vazba qābil li-, je aktivní participium I. kmene sālih
s následným masdarem v genitivu (v tzv. adjektivním genitivní spojení) nebo s předložkou lia následujícím určeným masdarem ve významu ,vhodný k‘ (Monteil, 1960: 147). Toto
participium opět stojí v syntaktické funkci shodného přívlastku nebo jmenného přísudku.
Takovéto konstrukce můžeme označit za model adj. + subst. (Hoogland, 1993: 80, 90) nebo
participium + předl. + subst. (viz naše pozn. 183).
Zde je několik příkladů:
sālih li-’l-istihådām – použitelný, vhodný k použití234
sālih li-’l-istihlāk – vhodný k spotřebě, konzumaci235
sālih li-’l-’akl – poživatelný, jedlý (Baalbaki, 2000: 686)
sālih li-’z-zirāca – kultivovatelný, obdělávatelný (Baalbaki, 2000: 686; Monteil, 1960:
147)236
sālih li-’š-šurb/sālih aš-šurb237 – pitný (Baalbaki, 2000: 686; Hoogland, 2003: 472)238
sālih li-’l-camal – vhodný k fungování, použitelný, funkční k (Monteil, 1960: 147;
Wehr, 1994: 610)239

231

 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻔﻬﻡ،‚ ﺫﻝﻙ ﻜﻠﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻲ ﺃﺸﺩ ﻭﻀﻭﺤﺎﹰto vše lze mnohem

jasněji a srozumitelněji vidět v humanistickém kontextu skrze jiné výjevy‘.
232

 ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻔﺎﻫﻡ ﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻡ,USA jsou nejvíce schopné vzájemně si porozumět s islámem‘.

233

Např. ve spojení ‚ ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻝﻠﺘﺤﻜﻴﻡnerozsouditelnost sporu‘.

234

Např.  ﻋﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺌﺔ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻴﺔ ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ,pouze 10% afghánských silnic je použitelných‘.

Např.  ﻝﺤﻭﻡ ﺍﻝﻤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺴﺨﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﻝﺒﺎﻨﻬﺎ ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻵﺩﻤﻲ,maso a průmyslově zpracované
mléčné výrobky z klonovaného dobytka jsou vhodné ke spotřebě člověkem‘.

235

236
237

Často ve spojení  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﺯﺭﺍﻋﺔ,kultivovatelná/obdělávatelná půda‘.
V tomto případě je participium sālih v tzv. adjektivním či nepravém genitivním spojení.

238

Časté spojení ‚ ﻤﻴﺎﻩ ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﺸﺭﺏpitná voda‘.

239

Např.  ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺯﻤﻥ,organizace schopné fungovat v této době‘.

59

Negace sālih liZáporný význam se opět tvoří pomocí výrazu āajr (viz 4.2.3.6.), jak je možné vidět
v následujících příkladech:
āajr sālih li-’l-isticmāl – nepoužitelný, nevhodný k použití
āajr sālih li-’l-istihlāk – nevhodný k spotřebě, konzumaci240

Substantivizace
U participia sālih k substantivizaci nedochází. V konstrukcích jako výše zmíněné
substantivum qābilīja v sledovaném významu českého sufixu -nost se však objevuje
substantivum salāhīja ‚vhodnost‘ s předložkou li-.241
Příklad v záporu:
c

adam as-salāhīja li-’š-šurb – nevhodnost k pití242

Na základě našeho srovnání konstrukcí s participii qābil li- a sālih li- v publicistických
textech se zdá, že výrazy s qābil li- vykazují větší tendenci k vytváření ustálenějších kolokací,
než je tomu u spojení se sālih li-.

c) Adjektivní věty vztažné se stejným významem
V souvislosti se složenými výrazy s participii qābil a sālih, které v řadě případů vykazují
evidentní vliv cizojazyčných modelů, je na tomto místě vhodné zmínit další poměrně
frekventovaný prostředek, jímž je arabština schopna vyjádřit významy se sufixem -telný –
,vhodný k, umožňující něco, způsobilý k‘. Tímto prostředkem je možné použití pasivního
tvaru slovesa v imperfektu, popřípadě aktivního tvaru slovesa s intranzitivním významem.
Tohoto elegantního syntaktického prostředku ve funkci adjektivní věty vztažné rozvíjející
předchozí neurčené jméno, který byl dokonce oficiálně uznán Akademií arabského jazyka
v Káhiře právě pro překlad terminologie se sufixy -able, se v publicistickém stylu užívá
zejména v záporném tvaru se záporkou lā ve významu ne-…-telný (Badawi et al., 2004: 388;
al-Hamzāwī, 1998: 108; Monteil, 1960: 147-148; Oliverius, 1998: 187-188; 2003: 49).
Některé příklady pasivních slovesných tvarů v kladném významu uvádí Monteil (1960:
147):
Např.  ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ,stali se pro člověka nevhodné ke konzumaci‘.
Výraz salāhīja má však také několik dalších častých významů – ,trvanlivost; platnost; pravomoc,
kompetence‘.
240
241

242

Např.  ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺒﺤﻴﺭﺓ ﻝﻠﺸﺭﺏ,nevhodnost vody z jezera k pití‘
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ju’kalu – jedlý
jud_karu – stojící za zmínku243
jud_ābu – rozpustný (pouze al-Hamzāwī, 1998: 108)
jušrabu – pitný
jusaddaru – exportovatelný
Následující spojení v záporném tvaru jsou velmi frekventovaná v publicistickém stylu:
lā jatakarraru – neopakovatelný244
lā juhsā – nespočetný, nesčetný245
lā jusaddaqu – neuvěřitelný246
lā jutāqu – nesnesitelný, neúnosný247
lā juqāwamu – neodolatelný248
lā juqaddaru – neocenitelný249
lā junsā – nezapomenutelný250
lā junkaru – nepopiratelný251
lā jūsafu – nepopsatelný252

4.2.2.2. Výrazy s muwālin li- (česká předpona pro-)
Mezi dalšími často lexikalizovanými víceslovnými výrazy zmiňme také spojení tvořené
participiem aktivním III. slovesného kmene muwālin s významem ,loajální, věrný‘, po němž
následuje předložka li- s dalším podstatným jménem (Oliverius, 2003: 19). Slovní spojení
tohoto typu (model participium + předl. + subst. – viz pozn. 183) lze většinou do češtiny
překládat jednoslovnými adjektivy s předponou pro-. Jedná se téměř výhradně o termíny
z politické sféry, za nimiž opět můžeme cítit jednoslovné cizojazyčné modely s prefixem.
Uveďme několik nejfrekventovanějších příkladů z publicistických textů:
243

Příklad z korpusu:ﺫﻜﺭ‚ ﻝﻡ ﻴﺒﺫﻝﻭﺍ ﺠﻬﺩﹰﺍ ﻴnevynaložili úsilí, které by stálo za zmínku‘

Např.  ﻓﺭﺼﺔ ﻻ ﺘﺘﻜﺭﺭ,neopakovatelná příležitost‘. V tomto případě se jedná o aktivní tvar slovesa v V. kmeni
s pasivním významem.

244

245

Např.  ﺴﻨﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻻ ﺘﹸﺤﺼﻰ,budeme čelit bezpočtu problémů a potíží‘.

246

Např.  ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻻ ﺘﹸﺼﺩﻕ,neuvěřitelnou rychlostí‘.

247

Např.  ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻻ ﺘﹸﻁﺎﻕ,do neúnosné míry‘.

248

Např.  ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﹸﻔﺎﻭﻡ,neodolatelná přitažlivost‘.

249

Např.  ﺨﺩﻤﺔ ﻻ ﺘﹲﻘﺩﺭ ﺒﺜﻤﻥ,neocenitelná služba‘.

250

Např. ﻨﺴﻰ ﺘﺭﻜﺕ ﺃﺜﺭﹰﺍ ﻻ ﻴ,zanechala nezapomenutelnou stopu‘.

251

Např. ‚ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﹸﻨﻜﺭnepopiratelný fakt‘.

252

Např. ﻭﺼﻑ ﺸﻌﻭﺭ ﻻ ﻴ,nepopsatelný pocit‘.
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muwālin li-’Amrīkā – proamerický (Zemánek et al., 2006: 821)253
muwālin li-’Isrā’īl – proizraelský254
muwālin li-Brītānijā – probritský255
muwālin li-harakat Tālibān – protálibánský256
muwālin li-Saddām – prosaddámovský257
muwālin li-Moskō – promoskevský258
muwālin li-’l-Ittihād as-suvjātī – prosovětský259
muwālin li-’l-hukūma – provládní (Oliverius, 2003: 19; Zemánek et al., 2006: 821)260
muwālin li-’s-sahjūnīja – prosionistický261
muwālin li-’l-āarb – prozápadní262
muwālin li-’l-fāšīja – profašistický (Oliverius, 2003: 19)263
muwālin li-’l-Kremlīn – loajální vůči Kremlu264
muwālin li-’l-malakīja – promonarchistický (Oliverius, 2003: 19)265
muwālin li-’n-nizām – prorežimní266
muwālin li-Wāšinton – loajální vůči Washingtonu267

Substantivizace
Participium muwālin může vystupovat i jako substantivum a označovat stoupence
nějakého směru. Jinak se ve významu ,loajalita vuči někomu/něčemu‘ uplatňuje masdar téhož
253

Např.  ﻨﻅﻡ ﻤﻭﺍﻝﻴﺔ ﻷﻤﻴﺭﻜﺎ,proamerické režimy‘.

254

Např. ل ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل
ٍ  ﻝﻭﺒﻲ ﻤﻭﺍ,proizraelské loby‘.

255

Např.  ﻤﻠﻙ ﻤﻭﺍل ﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ,probritský král‘.

256

Např. » ﻤﻥ ﺍﻻﻓﻐﺎﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻴﻥ ﻝﺤﺭﻜﺔ «ﻁﺎﻝﺒﺎﻥ,z protálibánských Afghánců‘.

257

Např.  ﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻤﻭﺍﻝﻭﻥ ﻝﺼﺩﺍﻡ,prosaddámovští úředníci‘.

Např.  ﺤﺭﺏ ﺍﻫﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻝﻤﻭﺴﻜﻭ ﻭﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﺽ ﺫﻱ ﺍﻝﻨﺯﻋﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ,občanská válka mezi
promoskevskou vládní stranou a opoziční stranou se sklonem k islamismu‘.
258

259

Např.  ﺍﻝﻴﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻝﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ,prosovětský jižní Jemen‘.

260

Např.  ﺍﻝﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ,provládní milice‘.

261

Např.  ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻝﻠﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ,prosionistická média‘.

262

Např. ل ﻝﻠﻐﺭﺏ
ٍ  ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻭﺍ,zřízení prozápadního režimu‘.

263

 ﺍﻝﻤﺭﺸﱠﺢ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻝﻠﻔﺎﺸﻴﺔ,profašistický kandidát’ (Oliverius, 2003: 19) – v korpusu nedoloženo.

264

Např.  ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻴﺔ ﻝﻠﻜﺭﻤﻠﻴﻥ,strany loajální vůči Kremlu‘.

265

Např.  ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﻭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻭﻥ ﻝﻠﻤﻠﻜﻴﺔ,promonarchističtí nezávislí kmenoví příslušníci‘.

266

Např.  ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻴﺔ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ,jednotky loajální vůči současnému režimu‘.

Např.  ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺼﺩﺍﻡ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻭﺍﻝﻴﺔ ﻝﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻭﺭﺍﻋﻴﺔ ﻝﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ,výměna vedení Saddáma za jiné vedení
loajální vůči Washingtonu a dbající na jeho zájmy‘.
267
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slovesa III. kmene muwālā s předložkou li- a substantivem jako např. muwālā li-Sūrīja
,loajalita vůči Sýrii. Tohoto masdaru se používá i v případě stupňování.
4.2.2.3. Výrazy s mucādin li-, munāhid li- a mudādd li- (české předpony proti-/anti-/kontra-)
a) Výrazy s mucādin liVíceslovná spojení s participiem III. slovesného kmene mucādin s významem
,nepřátelský‘, po němž následuje předložka li- se substantivem (Oliverius, 2003: 19),
vyjadřují opačný význam předchozích spojení s muwālin li- ,loajální, věrný‘. Do češtiny lze
tyto víceslovné výrazy (model participium + předl. + subst. – viz pozn. 183) často překládat
jednoslovnými adjektivy, a to nejčastěji s předponami proti-, anti- nebo kontra-. Opět se
jedná převážně o politickou terminologii s cizojazyčným modelem v pozadí. Zmiňme na
tomto místě některá v korpusu frekventovaná spojení tohoto typu:
mucādin li-’Isrā’īl – protiizraelský, antiizraelský268
mucādin li-’Amrīkā/li-’l-Wilājāt al-muttahida – antiamerický, protiamerický269
mucādin li-’l-ihtilāl – protiokupační270
mucādin li-’l-’irhāb – protiteroristický, antiteroristický271
mucādin li-’l-isticmār – antikolonialistický, protikoloniální (Oliverius, 2003: 19)272
mucādin li-’l-’islām – protiislámský273
mucādin li-’l-ištirākīja – antisocialistický (Oliverius, 2003: 19)
mucādin li-’l-’imbirijālīja – antiimperialistický274
mucādin li-’t-tamjīz – antidiskriminační; protirasistický, antirasistický275
mucādin li-’t_-t_awra – kontrarevoluční (Oliverius, 2003: 19; Zemánek et al., 2006:
474)276
mucādin li-’l-harb – protiválečný277

268

Např.  ﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل,protiizraelské demonstrace‘.

269

Např.  ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻱ ﻷﻤﻴﺭﻜﺎ,protiamerická činnost‘.

270

Např.  ﺍﻝﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻱ ﻝﻼﺤﺘﻼل,protiokupační proud‘.

271

Např.  ﺍﻻﺌﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻱ ﻝﻼﺭﻫﺎﺏ,koalice proti terorismu‘.

272

Např.  ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻱ ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎﺭ,národní antikolonialistické myšlení‘.

273

Např.  ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻺﺴﻼﻡ,konfiskace dokumentů s protiislámským obsahem‘.

274

Např.  ﺇﻴﺭﺍﻥ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻺﻤﺒﺭﻴﺎﻝﻴﺔ,Írán nemá imperialistickou povahu‘.

Např.  ﺫﻜﹼﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺘﻤﻴﻴﺯ,připomněl v něm jejím zaměstnancům svojí antidiskriminační
politiku‘.

275

276

Např.  ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺜﻭﺭﺓ,kontrarevoluční vedení‘.
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mucādin li-’l-hukūma – protivládní278
mucādin li-’d-dīmūqrātīja – antidemokratický, protidemokratický (Oliverius, 2003:
19)279
mucādin li-’d-dīn – protináboženský
mucādin li-’s-sāmīja – antisemitský (Wehr, 1994: 701)280 (viz 4.2.1.1.a – lāsāmī)
mucādin li-’š-šujūcīja – antikomunistický (Oliverius, 2003: 19)281
mucādin li-’s-sahjūnīja – antisionistický, protisionistický282
mucādin li-’l-cArab – protiarabský283
mucādin li-’l-cunsurīja – protirasistický, antirasistický284
mucādin li-’l-cawlama – antiglobalizační, protiglobalizační285
mucādin li-’l-āarb – protizápadní286
mucādin li-’l-fāšīja – antifašistický (Oliverius, 2003: 19; Zemánek et al., 2006: 474)287
mucādin li-’n-nizām – protirežimní288
mucādin li-’l-jahūdīja – protižidovský289

Substantivizace
Také participium mucādin může vystupovat jako substantivum a označovat odpůrce
nějakého směru. V substantivním významu ,nepřátelskost vůči něčemu/někomu‘ se
však objevuje spojení s masdarem od stejného slovesa III. kmene mucādā opět s předložkou
li- a substantivem nebo v genitivním spojení. Toto spojení lze opět využít i pro stupňování.

277

Např.  ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻱ ﻝﻠﺤﺭﺏ,protiválečná socialistická strana‘.

278

Např.  ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ,protivládní postoje‘.

279

Např.  ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ,antidemokratické praktiky‘.

280

Např.  ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺴﺎﻤﻴﺔ,antisemitské země‘.

281

Např.  ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺸﻴﻭﻋﻴﺔ,skupiny nebo organizace antikomunistických intelektuálů‘.

282

Např.  ﺍﻝﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻱ ﻝﻠﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ,antisionistický spolek‘.

283

Např.  ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻌﺭﺏ ﻭﺍﻻﺴﻼﻡ,protiarabská a protiislámská kampaň‘.

284

Např.  ﺍﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻌﻨﺼﺭﻴﺔ,přecitlivělost vůči rasismu‘.

Např.  ﻨﻔﻭﺫ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻌﻭﻝﻤﺔ,vliv ekologických skupin a ostatních
antiglobalizačních hnutí‘.
285

286

Např.  ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕ ﺍﻭ ﺨﻁﺏ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻐﺭﺏ,protizápadní protesty nebo kázání‘.

Např. ﻼ ﻋﻤﻴﻘ ﹰﺎ ﻤﻌﺎﺩﻴ ﹰﺎ ﻝﻠﻔﺎﺸﻴﺔ
 ﻭﺒﺼﺭﺍﺤﺔ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻓﻴﻠﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﻋﻤ ﹰ,upřímně řečeno, pokládám svůj film za hluboké
antifašistické dílo‘.
287

288

Např.  ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ,protirežimní hesla‘.

289

Např.  ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ,protižidovské zákony‘.

64

Omezme se jen na dva příklady za všechny: mucādā li-’s-sāmīja – antisemitismus (srov.
4.2.1.1.b – lāsāmīja), mucādā li-’l-āarb ,nevraživost vůči Západu, protizápadní postoj‘.

b) Výrazy s munāhid liPráce s dostupným korpusem ukázala, že v podobném významu a v často zcela totožných
kolokacích se objevuje také participium aktivní III. kmene munāhid ,vzdorující, kladoucí
odpor‘ s následující předložkou li- a substantivem (model participium + předl. + subst. – viz
pozn. 183). Původní význam tohoto participia je ,vzdorující, stavějící se proti‘. Zejména pro
srovnání s výše zmíněnými výrazy uveďme některá takováto spojení:
munāhid li-’Isrā’īl – protiizraelský, antiizraelský290
munāhid li-’Amrīkā/li-’l-Wilājāt al-muttahida – antiamerický, protiamerický291
munāhid li-’l-ihtilāl - protiokupační292
munāhid li-’l-’irhāb – protiteroristický, antiteroristický293
munāhid li-’l-isticmār – antikoloniální, protikoloniální294
munāhid li-’l-’imbirijālīja - antiimperialistický295
munāhid li-’l-harb – protiválečný296
munāhid li-’l-hukūma – protivládní297
munāhid li-’d-dawla – protistátní298
munāhid li-’s-sahjūnīja – antisionistický, protisionistický299
munāhid li-’l-cArab – protiarabský300
munāhid li-’l-cawlama – antiglobalizační, protiglobalizační301

290

Např.  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻻﺴﺭﺍﺌﻴل,extrémistické protiizraelské skupiny‘.

Např.  ﻻﻓﺘﺎﺕ ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ,transparenty, na nichž byla napsána protiamerická
hesla‘.
291

292

Např.  ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻝﻼﺤﺘﻼل,lidová protiokupační hnutí‘.

293

Např.  ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻝﻼﺭﻫﺎﺏ,v rámci nových britských protiteroristických zákonů‘.

294

Např.  ﻓﻲ ﻁﻠﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎﺭ,včele levicových antikoloniálních hnutí‘.

295

Např.  ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻝﻼﻤﺒﺭﻴﺎﻝﻴﺔ,nárůst národních antiimperiálních hnutí‘.

296

Např.  ﺍﻝﺤﻤﻼﺕ ﺍﻝﻀﺨﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻝﻠﺤﺭﺏ,rozsáhlé protiválečné kampaně‘.

297

Např.  ﺘﻅﺎﻫﺭﺓ ﻀﺨﻤﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ,masová protivládní demonstrace‘.

Např.  ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺸﻭﺍﺭﻉ ﻓﻲ ﻁﻬﺭﺍﻥ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺭﻤﻭﺯ ﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ,pojmenování některých
teheránských ulic jmény egyptských symbolů, které jsou v rozporu s moderní egyptskou státností‘,

298

299

Např.  ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺽ ﻝﻠﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ,antisionistický postoj‘.

300

Např.  ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻝﻠﻌﺭﺏ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ,předsudky vůči Arabům a přistěhovalcům‘.

301

Např.  ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻝﻠﻌﻭﻝﻤﺔ,mezinárodní antiglobalizační skupiny‘.
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munāhid li-’n-nizām - protirežimní302

Substantivizace
I participium munāhid může vystupovat jako substantivum a označovat odpůrce nějakého
směru. V substantivním významu ,vzdor/odpor vůči něčemu/někomu‘ se však objevuje
spojení s masdarem od stejného slovesa III. kmene munāhada a platí pro něj totéž jako pro
výše zmíněné spojení s mucādā. Pro ilustraci uveďmě spojení munāhadat al-harb
,protiválečný postoj, odpor vůči válce‘.

c) Výrazy s mudādd liObdobným prostředkem k vyjádření prefixů proti- a anti- u adjektiv jsou též slovní
spojení s participiem aktivním III. kmene mudādd ,protikladný, protichůdný‘ a to opět ve
spojení s předložkou li- a následným substantivem (model participium + předl. + subst. – viz
pozn. 183). Spojení tohoto typu hojně nalezneme v publicistických textech například
v terminologii převzaté z vojenství a medicíny.
Následující spojení patří k těm v korpusu nejfrekventovanějším:
mudādd li-’l-’irhāb – protiteroristický, antiteroristický303
mudādd li-’l-’afrād – protipěchotní304
mudādd li-’l-iltihāb – protizánětlivý, antiseptický305
mudādd li-’l-’alāām - protiminový306
mudādd li-’l-baktērijā - antibakteriální307
mudādd li-’d-dabbābāt – protitankový (Baalbaki, 2000: 1056)308
mudādd li-’d-dicr - protipancéřový309
mudādd li-’d-dīmūqrātīja – protidemokratický, antidemokratický310
mudādd li-’s-sufun - protilodní311
302

Např.  ﺍﻝﻤﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻜﻭﺭﻱ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻲ,politická nevraživost vůči severokorejskému režimu‘.

303

Např.  ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﻤﻀﺎﺩ ﻝﻼﺭﻫﺎﺏ,vytvoření protiteroristické aliance‘.

304

Např.  ﻝﻐﻤﹰﺎ ﻤﻀﺎﺩﹰﺍ ﻝﻼﻓﺭﺍﺩ1833 ,1833 protipěchotních/nášlapných min‘.

305

Např.  ﻋﻼﺝ ﻤﻀﺎﺩ ﻝﻼﻝﺘﻬﺎﺏ,protizánětlivá léčba‘

306

 ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﺩﺓ ﻝﻸﻝﻐﺎﻡ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﺔ,obranné protiminové systémy‘.

307

Např.  ﻝﻘﺎﺤﺎﺕ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻝﻠﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ,antibakteriální séra‘.

308

 ﺇﻁﻼﻕ ﺼﻭﺍﺭﻴﺦ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻝﻠﺩﺒﺎﺒﺎﺕ,vystřelení protitankových raket‘.

309

 ﻗﺫﺍﺌﻑ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻝﻠﺩﺭﻭﻉ,protipancéřové střely‘.

310

Např.  ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻀﺎﺩ ﻝﻠﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔantidemokratický a protipluralitní postoj‘.
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mudādd li-’s-sawārīhå - protiraketový (Zemánek et al., 2006: 432)312
mudādd li-’t-tā’irāt – protiletadlový, protiletecký (Baalbaki, 2000: 1056)313
mudādd li-’t-tūrbīdāt - protitorpédový314
mudādd li-’l-cawlama – protiglobalizační, antiglobalizační315
mudādd li-’l-āāz/li-’l-āāzāt - protiplynový316
mudādd li-’l-āawwāsāt – protiponorkový (Baalbaki, 2000: 1056; Al-Khatib, 2000:
34)317
mudādd li-’l-vajrūsāt – antivirový (Zemánek et al., 2006: 432)318
mudādd li-’l-qišra – proti lupům319
mudādd li-’l-malārijā – antimalarický, proti malárii320
Chtěli bychom také poukázat na to, že participium mudādd se vyskytuje v obdobných
významech též v konstrukcích, kde je ve funkci shodného přívlastku bez další vazby
(Hooglandův model subst. + adj. [1993: 70, 80]). K nejfrekventovanějším kolokacím tohoto
typu v publicistickém stylu patří následující:
’iğrā’āt mudādda – protiopatření (Hoogland, 2003: 541; Zemánek, 2006: 433)
t_awra mudādda – kontrarevoluce (Baalbaki, 2000: 404; Wehr, 1994: 628)
huğūm mudādd – protiútok (Baalbaki, 2000: 1203; Wehr, 1994: 1196; Zemánek,
2006: 433)

Substantivizace
Některé výrazy s mudādd se substantivizovaly a mohou tvořit vnější plurál ženského rodu.
Patří

mezi

ně

například

mudādd

hajawī

,antibiotikum‘,321

311

 ﺼﻭﺍﺭﻴﺦ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻝﻠﺴﻔﻥ,protiplavidlové rakety‘.

312

 ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻝﻠﺼﻭﺍﺭﻴﺦ,obranné protiraketové systémy‘.

313

Např.  ﻤﺩﺍﻓﻊ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻝﻠﻁﺎﺌﺭﺍﺕ,protiletadlová děla‘.

314

 ﺯﻭﺍﺭﻕ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻝﻠﻁﻭﺭﺒﻴﺩﺍﺕ,protitorpédové čluny/torpédoborce‘.

315

Např.  ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻀﺎﺩﺓ ﻝﻠﻌﻭﻝﻤﺔ,antiglobalizační hnutí‘.

316

Např. ﺃﻗﻨﻌﺔ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻝﻠﻐﺎﺯ,plynová maska‘
V korpusu nedoloženo.

317
318

Např.  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻝﻠﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕ,nové antivirové programy‘.

319

Např.  ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﺒﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻀﺎﺩﺓ ﻝﻠﻘﺸﺭﺓ,účinek šampónů proti lupům‘.

320

Např.  ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﺩﺓ ﻝﻠﻤﻼﺭﻴﺎ,antimalarika‘.

321

Např.  ﺘﻨﺎﻭل ﺠﺭﻋﺎﺕ ﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺤﻴﻭﻴﺔ,užívání dávek antibiotik‘.

mudādd

li-’l-’aksada
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,antioxidant‘322 a mudādd al-iltihāb ,antiseptikum‘.323 Některé z těchto spojení se navíc
vyskytují jen v plurálu – např. mudāddāt ’ardīja ,pozemní obrana‘,324 mudāddāt ğawwīja
,protivzdušná obrana‘ a mudāddāt bahrīja ,námořní obrana‘.325 Konstrukce s masdarem
mudādda nebyly zaznamenány.

d) Další spojení s obdobným významem
Na základě podrobného studia předchozích slovních spojení v korpusu lze konstatovat, že
oproti výrazům s mucādin li- a munāhid li-, které se objevují v podobných kolokacích
z oblasti politiky a jež většinou vyjadřují abstraktní antagonistický postoj, vykazují obvykle
spojení s mudādd li- materiálnější charakter vztahu mezi subjektem a objektem.
Někdy se v obdobných spojeních s významem proti-/anti- objevují i participia aktivní III.
kmene munāqid ,protikladný, protiřečící si‘ a mucārid ,oponentní, opoziční‘ opět
s předložkou li- a substantivem. Zdá se však, že takováto spojení tvoří na rozdíl od dříve
zmíněných spíše volnější kolokace. V odborné terminologii se v sledovaném významu
objevuje též participium III. kmene muqāwim ,vzdorující‘. V publicistickém stylu jsou ale
tato spojení velmi vzácná. Uveďme několik příkladů:
muqāwim at-tağammud – nemrznoucí (Al-Khatib, 2000: 34)
muqāwim li-’s-sada’ – nereznoucí (Al-Khatib, 2000: 34)
muqāwim li-’l-maānātīs – antimagnetický326

4.2.2.4. Výrazy s chālin min (česká předpona bez-)
K dalším slovním spojením, na něž chceme poukázat a která nezřídka tvoří ustálené
kolokace, patří výrazy s participiem aktivním I. slovesného kmene hāå lin ,prázdný,
postrádající něco‘ (Oliverius, 2003: 20), po němž následuje předložka min se substantivem
(Hooglandův model sloveso + předl. + subst. (1993: 70, 80); též viz pozn. 183). Do češtiny
lze někdy tato slovní spojení překládat jednoslovným výrazem s předponou bez-.
Uveďme příklady některých takovýchto spojení, která byla zachycena v korpusu:

322

Např. ﺩ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻝﺒﺸﺭﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻜﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺠﺩ,antioxidanty napomáhají k obnově kožních buněk‘.

323

Např.  ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻝﺘﻬﺎﺒﺎﺕ ﻜﻌﻼﺝ ﻵﻻﻡ ﺍﻝﻌﻀﻼﺕ,užívání antiseptik jakožto léčba při svalových bolestech‘.

Např.  ﻭﻗﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ,Pozemní obrana sestřelila řadu letadel
západní koalice‘.
324

325

 ﺍﻝﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺤﺭﻴﺔ,vzdušná a námořní obrana‘.

Příklad z korpusu:  أﺭﻗﺎﻡ ﻤﻀﻴﺌﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻝﻠﺼﺩﻤﺎﺕ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻘﺎﻭﻡ ﻝﻠﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺱ,velká svítící otřesuvzdorná
čísla a vnitřní antimagnetické pouzdro‘.
326
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håālin min ’aslihat ad-damār aš-šāmil – bez zbraní hromadného ničení327
håālin min al-’asliha an-nawawīja – bez jaderných zbraní328
håālin min al-’alam – bezbolestný329
håālin min ad-dasam – odtučněný, bez tuku330
håālin min al-håasāra – beze ztráty331
håālin min ar-rasās – bezolovnatý332
håālin min az-zujūt – bezolejnatý333
håālin min as-sukkān – neobydlený, bez obyvatel (Baalbaki, 2000: 501; Wehr, 1994:
302; Zemánek et al., 2006: 232)334
håālin min as-sukkar – bez cukru, dia335
håālin min al-cujūb – bezchybný336
håālin min al-kibrīt – bezsirnatý337
håālin min al-kuhūl – bez alkoholu, nealkoholický (Oliverius, 2003: 20)338
håālin min al-kīmāwījāt – bez chemikálií339
håālin min al-mahåātir – bezrizikový340
håālin min al-macnā – bez významu, beze smyslu, bezobsažný (Oliverius, 2003: 20) 341
Např.  ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺠﻌل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل,stanovuje, že má být oblast Blízkého
východu bez zbraní hromadného ničení‘.
327

Např.  ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺘﻁﺎﻝﺏ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺠﻌل ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ,egyptská vláda řadu
let požaduje, aby se stal Blízký východ oblastí bez jaderných zbraní‘.
328

329

Např.  ﺤﻴﺎﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻝﻡ,nový život bez bolesti‘

330

Např.  ﺍﻝﺤﻠﻴﺏ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﺍﻝﺩﺴﻡ ﺍﻭ ﺍﻝﺨﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﻡ,plnotučné a odtučněné mléko‘.

331

Toto spojení se velmi často objevuje ve sportovní rubrice. Např. ﺤﺎﻓﻅ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺠﻠﻪ ﺨﺎﻝﻴﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﻲ

 ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ13 ﻤﺒﺎﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝـ,Barcelona si uchovala během posledních třinácti zápasů konto beze ztráty‘.
332

Např.  ﺒﻨﺯﻴﻥ ﺴﻌﻭﺩﻱ ﺨﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺼﺎﺹ,saúdský bezolovnatý benzín‘.

Např.  ﻭﺘﻘﻭل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﻤﻴل ﺇﻥ ﺨﻼﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﺌل ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻴﻭﺕ,Kosmetické firmy tvrdí, že
výtažek z těchto rostlin neobsahuje olejnaté látky‘.
333

334

Příklad z korpusu:  ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ,Palestina byla neobydlená‘.

Např.  ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﻔﻨﺩﻕ ﻝﻨﺯﻴﻼﺘﻪ ﺤﻠﻭﻯ ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻜﺭ,hotel nabízí dámské klientele sladkosti bez cukru/dia
cukrovinky‘.

335

336

Např.  ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻭﺏ ﻭﺍﻝﻤﻤﻠﻭﺀ ﺒﺎﻻﺤﺴﺎﺱ,dokonalé bezchybné provedení plné prožitku‘.

337

Např.  ﺍﻝﻐﺎﺯ ﺍﻝﺨﻔﻴﻑ ﺍﻝﺨﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻴﺕ,lehký bezsirnatý plyn‘

338

Např.  ﺍﻝﻌﻁﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺤﻭل,parfémy neobsahující alkohol‘.

339

Např.  ﺨﻀﺭﻭﺍﺕ ﻭﻓﻭﺍﻜﻪ ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺎﺕ,zelenina a ovoce bez chemického ošetření‘

Např.  ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺨﺏ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﺘﺅﻤﻥ ﻓﻘﻁ ﺒﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ,a zkušenost potvrdila, že vládnoucí
elity věří pouze v demokracii bez rizik‘.
340

341

Např.  ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ,vyjádření nemající význam‘.
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håālin min al-mawādd al-kīmijāwīja – bez chemických látek342
håālin min al-mawādd al-muhāfiza – bez konzervantů, konzervačních látek343

Substantivizace
Participium håālin se nesubstantivizuje, nicméně se užívá masdaru téhož slovesa I. kmene
hu
å lūw, jenž si opět drží vazbu s předložkou min. Toto podstatné jméno slovesné se většinou
opět vyskytuje v genitivním spojení s dalším jménem.
4.2.2.5. Výrazy s d_ātī (české předpony samo-/auto-)
V ustálených víceslovných spojeních, které obvykle do češtiny překládáme pomocí
jednoslovných výrazů s předponami samo-, auto- či sebe-, se v arabštině objevuje přídavné
jméno dā_ tī, jež je odvozené od podstatného jména s mnoha významovými odstíny d_āt se
základním významem ,podstata, esence, vlastní já‘ a které zastává funkci shodného přívlastku
(model subst. + adj. [Hoogland, 1993: 70, 80]). I tato slovní spojení se zdají být často tvořená
podle jednoslovných cizojazyčných modelů (Badawi et al., 2004: 756). V publicistickém stylu
jsou frekventovaná především následující spojení:
istiqlāl d_ātī – samospráva, autonomie
iktifā’ d_ātī – soběstačnost, svépomoc (Baalbaki, 2000: 151; Hoogland, 2003: 347;
Monteil, 1960: 135; Wehr, 1994: 977; Zemánek et al., 2006: 633)
tadmīr d_ātī – sebedestrukce, sebezničení
tamwīl d_ātī – autofinancování (Ğamal, 2001: 4)
hukm d_ātī – samospráva, autonomie (Baalbaki, 2000: 483; Hoogland, 2003: 347;
Monteil, 1960: 135; Wehr, 1994: 364; Zemánek et al., 2006: 270)
difāc d_ātī – sebeobrana (Baalbaki, 2000: 1186)
riqāba d_ātīja – autocenzura (Zemánek et al., 2006: 294)
sīra d_ātīja – autobiografie, životopis (Baalbaki, 2000: 560; Wehr, 1994: 552; Zemánek
et al., 2006: 270)
murāğaca d_ātīja – sebereflexe
naqd d_ātī – sebekritika (Hoogland, 2003: 347; Monteil, 1960: 135; Wehr, 1994: 1161)

342
343

Např.  ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺼﺒﻐﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻴﺔ,použití přírodního barviva bez chemických látek‘.
Např. ,příprava zdravého jídelníčku, který neobsahuje žádné konzervanty, barviva a syntetické aroma‘.
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Dā_ tī v adjektivním genitivním spojení
Výraz d_ātī se někdy vyskytuje též na místě prvního členu adjektivního genitivního spojení
(viz 4.2.3.). Tato spojení odpovídají modelu adj. + subst. (Hoogland, 1993: 70, 80). Např.:
d_ātī ’l-hukm – samosprávný, autonomní344
d_ātī ’d-dafc - samonaváděcí345
d_ātī ’l-haraka – samohybný346 (Baalbaki, 2000: 560; Monteil, 1960: 135)

4.2.3. GENITIVNÍ SPOJENÍ
Spojení dvou či více jmen v jeden syntaktický celek, tzv. genitivní spojení (’idāfa), kdy
je první jméno, tzv. jméno řídící (nomen regens n. mudāf), blíže určené následujícím jménem
v genitivu, tzv. jménem řízeným (nomen rectum n. mudāf ’ilajhi), které tvoří jeho neshodný
přívlastek, představuje v MSA zdaleka nejproduktivnější způsob tvorby víceslovných
pojmenování. Bývá rozlišován dvojí typ takovýchto konstrukcí, gen. spoj. se substantivem na
první pozici (nomen regens) – tzv. pravé gen. spoj. (’idāfa haqīqīja) a gen. spoj.
s adjektivem nebo participiem na první pozici – tzv. nepravé n. adjektivní gen. spoj. (’idāfa
āajr haqīqīja). Nejprve se zaměříme na první základní typ.

a) Pravé genitivní spojení (’idāfa haqīqīja)
Gramatická pravidla týkající se tohoto typu konstrukce – např. bajt-u rağul-i-n ,dům
muže‘ (model subst. + subst. [Hoogland, 1993: 70, 80]) – byla detailně popsána (viz např.
Badawi et al., 2004: 130-143; Ryding, 2005: 211-213; Ryding a Versteegh, 2007: 296-297;
Wright, 1998 II: 198-234), proto se pro potřeby naší práce omezíme jen na stručné shrnutí:
1) První člen gen. spoj. (nomen regens)
- nemůže mít určitý člen (al-) ani neurčitý člen (tanwīn) – je determinován následujícím
jménem
- nemůže mít posesivní zájmenný sufix
- má pádovou koncovku danou syntaktickou funkcí celého gen. spoj. ve větě
- je v tzv. vázaném stavu (status constructus) – odpadá -na vnějšího plurálu masc. a -ni
duálu347

344

Např.  ﺒﻨﺎﺀ ﻋﺭﺍﻕ ﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﺫﺍﺘﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ,výstavba demokratického autonomního Iráku

345

Např.  ﺼﻭﺍﺭﻴﺦ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻝﺩﻓﻊ,samonaváděcí rakety‘.

Např.  ﺍﻝﻤﺩﻓﻊ ﺫﺍﺘﻲ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ,samohybné dělo‘.
Zde se odpadnutím nūn zřejmě projevuje původní funkce tohoto morfému jakožto neurčitého členu (nunace),
jenž v genit. spoj. a před zájmennými sufixy (taktéž forma gen. spoj.) takto reaguje na přítomnost jiného
346
347
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2) Druhý/poslední člen gen. spoj. (nomen rectum)
- je vždy v genitivu
- může být indeterminován i determinován – členem, zájmenným suf., sám sebou
(vlastní jméno), případně dalším jménem v genitivu u zřetězeného gen. spoj.
- může být demonstrativním zájmenem
Pokud jde o významy tohoto základního druhu gen. spoj. v MSA, tak o podrobnou
klasifikaci se pokusila Karin C. Rydingová (2005: 206-211), přičemž rozlišila jedenáct typů
sémantického vztahu mezi dvěma jmény, jež můžeme sumarizovat takto:
1) Bližší určení původu – např. madīnat al-Quds ,město Jeruzalém‘
2) Vztah vlastnictví – např. matār Bajrūt ,bejrútské letiště‘
3) Vymezení části z celku – např. bacd al-’aflām , některé filmy‘
4) Vztah činitelský (na první pozici je masdar) – např. muāādarat al-wazīr ‚odjezd
ministra‘
5) Vztah objektový (na první pozici je masdar nebo participium aktivní) –
s masdarem – např. rafc al-calam ,vztyčení vlajky‘
s participiem – např. sānic ’ahd_ija ,obuvník‘
6) Určení složení – druhé jméno určuje charakter prvního jména – např. sikkat alhadīd ,železnice‘
7) Určení míry – např. kīlū mawz ,kilo banánů‘
8) Určení obsahu – první jméno vymezuje druh nádoby a druhé jeho obsah – např.
finğān qahwa ,šálek kávy‘
9) Vymezení účelu – např. tā’irat ’inqād_ ,záchranné letadlo‘
10) Citace nebo uvedení názvu (knihy, článku, přednášky atd.) – zde jde o zvláštní
případ gen. spoj., kdy sice první jméno podléhá výše zmíněným pravidlům, následující
slovo, je-li deklinovatelným jménem, však zůstává v nominativu – např. kitāb-u alf-u
lajlat-i-n wa-lajlat-u-n ,kniha Tisíc a jedna noc‘
11) Gen. spoj. s vedlejší větou – např. fī hāl-i ’stamarra ’l-wadc-u calā mā huwa
c

alajhi ,v případě, že situace zůstane taková, jaká je‘.

V následujícíh pododdílech se budeme věnovat některým vybraným typům gen. spoj.,
které jsou v MSA velmi produktivní a jež nezřídka představují kalky jednoslovných
cizojazyčných výrazů s různými prefixy. Ne vždy je však možné vliv cizojazyčného modelu

determinačního prostředku. Při determinaci členem určitým se však toto nūn udrží, protože člen představuje
mladší determinační prostředek na rozdíl od původního starobylého způsobu determinace následujícím
genitivem (Petráček, 1977: 147-148).
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konstatovat jednoznačně. Ve všech případech se totiž může jednat i o původní arabské
konstrukce. Budeme si také všímat možných derivací a transformací slovních druhů,
u kterých zůstává význam nezměněn.

b) Adjektivní genitivní spojení (’idāfa āajr haqīqīja)
Druhým typem gen. spoj. je adjektivní n. nepravé genitivní spojení – např. hasan-u ’lwağh-i ,s krásnou tváří, krásné tváře‘, jež má na pozici nomen regens adjektivum nebo
participium (Badawi et al., 2004: 111-113; Fleisch, 1971: 1008; Oliverius, 1998: 11-13;
Ryding, 2005: 221-223; 253-254; Wright, 1998 II: 221-222). Zvláštností těchto „složených
přídavných jmen“ (Oliverius, 1998: 11) je, že i v případě, kdy jsou tato spojení atributem
indeterminovaného jména nebo zastávají funkci jmenného predikátu, má jejich druhý člen
(nomen rectum), jenž je vždy v genitivu, člen určitý. V opačném případě, kdy se takovéto gen.
spoj. váže k determinovanému jménu, má i jeho první člen (nomen regens) člen určitý. Tyto
zhlediska pravidel determinace zvláštní konstrukce jsou chápány buď jako opis zřetelového
akuzativu (tamjīz) po adjektivech, participiích pasivních a praticipiích aktivních od
intranzitivních sloves, nebo jako opis akuzativu objektu po aktivních participiích od
tranzitivních sloves, jež vystupují ve funkci slovesa (Wright, 1998 II: 198-199). Následující
příklady pocházejí z našeho korpusu:
- shodný atribut indeterminovaného jména:
mašrūc-u-n tawīl-u ’l-madā ,nějaký dlouhodobý projekt‘
- shodný atribut determinovaného jména:
at-ta’ğīr-u ’t-tawīl-u ’l-madā ,ten dlouhodobý pronájem‘
V MSA a zvláště pak v publicistickém stylu se můžeme často setkat s případy, kdy se
adjektivní gen. spoj. váže k předcházejícímu determinovanému jménu, ale přesto je určitý
člen nomen regens vynechán (Badawi et al., 2004: 112-113; Mace, 1998: 143), což lze
jednoznačně považovat za chybu – např. al-istit_mār-u tawīl-u ’l-madā ,dlouhodobá investice‘.
Takto by ovšem vypadala jmenná věta, která je v arabštině založená na inkogruenci
v determinaci (tedy: ,ta investice je dlouhodobá‘) – determinovaný podmět a indeterminované
adjektivní gen. spoj. jakožto jmenný predikát. 348
Tento typ gen. spoj. – model adj. + subst. (Hoogland, 1993: 70, 80) – představuje v MSA
velmi produktivní prostředek k tvorbě atributivních konstrukcí. Přestože se jedná o původní
arabský výrazový prostředek, v některé takovéto konstrukce bychom přesto mohli označit za
348

 ﺘﻤﻴل ﺍﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻁﻭﻴل ﺍﻝﻤﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻴﺼﺏ ﻓﻲ ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﻤﻴﺭﻜﻲ,má sklon

k tomu nevěřit, že dlouhodobá investice do irácké infrastruktury je ve prospěch americké ekonomiky‘.
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kalky. V následujícím výkladu se pokusíme omezit pouze na velmi frekventované ustálené
kolokace v tomto typu konstrukce, jež se realizují v publicistickém stylu.349

Adjektivní genitivní spojení s adjektivem jako nomen regens
- s běžnými adjektivy:
qasīr/tawīl n. bacīd al-madā – krátkodobý/dlouhodobý350
tawīl/bacīd al-madā – dlouhého dosahu, dlouhého doletu351
qasīr/tawīl al-’amad – dlouhodobý/krátkodobý352
qasīr/tawīl al-’ağal – krátkodobý/dlouhodobý353
sarīc al-mafcūl – rychle působící
sarīc at-taāajjur – rychle se měnící354
kabīr as-sinn – starý, v pokročilém věku
wat_īq as-sila bi – pevně spjatý s, pevně spojený s355
rafīc al-mustawā – na vysoké úrovni, vysoce postavený356
c

adīm al-ğadwā – neužitečný, k ničemu (blíže viz 4.2.3.1.)

sajji’ al-hazz – smolný, mající nepřízeň osudu (blíže viz 4.2.3.3.a)
hasan al-ittilāc – dobře informovaný (blíže viz 4.2.3.3.b)
d_ātī ’l-hukm – samosprávný, autonomní (blíže viz 4.2.2.5.)
mahallī ’s-sunc – domácí výroby357
- s adjektivy odvozenými od číslovek:
’uhādī ’l-ğānib - jednostranný358
349

Na tomto místě bychom chtěli poukázat na to, že na anotovaném elektronickém korpusu arabských
publicistických textů Prague Arabic Dependency Treebank byl pomocí softwarových nástrojů s určitým
úspěchem proveden pokus vyhledat tento typ genitivních spojení. Metodiku a výsledky tohoto vyhledávání
přinese Mgr. Otakar Smrž a kol. (Smrž Otakar, Pajas Petr, Žabokrtský Zdeněk, Hajič Jan, Mírovský Jiří and
Němec Petr. Learning to Use the Prague Arabic Dependency Treebank. In Perspectives on Arabic Linguistics.
Leiden : John Benjamins, vol. XIX. [V tisku.]).
350

Např.  ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻝﻤﺩﻯ,krádkodobý vliv‘; ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺩﻯ,dlouhodobý plán‘.

351

Např.  ﺍﻝﺼﻭﺍﺭﻴــﺦ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻝﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺩﻯ,rakety středního a dlouhého doletu‘.

Např.  ﻝﻌﺒﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﻤﺩ,krátkodobá politická hra‘;  ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨﻔﻁﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﻤﺩ,dlouhodobá ropná
strategie‘.
352

Např.  ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻻﺠل,krátkodobé půjčky‘;  ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﻁﻭﻴل ﺍﻻﺠل,v rámci dohody
o dlouhodobém zásobování‘.
353

354

Např.  ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﺴﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ,v rychle se měnícím světě‘.

Např.  ﻭﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻭﺜﻴﻕ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﺄﺭﻴﻴل ﺸﺎﺭﻭﻥ ﻭﺤﺯﺏ ﻝﻴﻜﻭﺩ,vetšina z nich je pevně spjata s Arielem Šaronem
a stranou Likud‘.
355

356

Např.  ﻤﺴﺅﻭل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺴﻌﻭﺩﻱ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ,vysoce postavený saúdský činitel z oblasti ekonomiky‘.

357

Např.  ﺒﺼﻭﺍﺭﻴﺦ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﻊ,raketami domácí výroby‘.
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’uhādī ’l-qutbīja - jednopolární359
t_unā’ī ’l-luāa – dvojjazyčný, bilingvní
t_unā’ī ’l-ğins - bisexuální
t_unā’ī ’l-qutbīja - bipolární360
t_unā’ī ’l-qawmīja - dvounárodnostní361
t_ulāt_ī ’l-’ab cād – trojrozměrný, trojdimenzionální362

Adjektivní genitivní spojení s participiem jako nomen regens
- s participiem aktivním:
bāliā al-hassāsīja – vysoce citlivý363
bāliā at-tacqīd – vysoce komplikovaný364 (Zemánek et al., 2006: 89)
bāliā al-håutūra – vysoce nebezpečný365
bāliā al-’ahammīja – velmi důležitý366 (Zemánek et al., 2006: 89)
wāsic an-nitāq – širokého rozsahu (Zemánek et al., 2006: 799)
dā’im al-cudwīja – se stálým členstvím367
sārī ’l-mafcūl - platný368 (Zemánek et al., 2006: 334)
c

ālī ’l-mustawā – na vysoké úrovni

munqatic an-nazīr – nemající obdobu369 (Zemánek et al., 2006: 595)
mutawassit al-madā – střednědobý; středního doletu370
mutacaddid al-’atrāf – mnohostranný, multilaterální (blíže viz 4.2.3.4.)
- s participiem pasivním:

358

Např. » ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ «ﺍﺤﺎﺩﻱ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ,jednostranné izraelské stažení‘.

359

Např.  ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ,jednopolární světový řád‘.

Např.  ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺘﺤﻭل ﺒﺎﻝﺘﺩﺭﻴﺞ ﺇﻝﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ,světový řád se postupně přetransformoval na bipolární
systém‘.

360

361

Např.  ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ,vytvoření dvounárodnostního státu‘.

362

Např.  ﺭﺴﻡ ﺨﺭﺍﺌﻁ ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺍﻻﺒﻌﺎﺩ,nakreslení trojrozměrných map‘.

363

Např.  ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺍﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ,vysoce citlivá politická témata‘.

364

Např.  ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ,je to vysoce komplikovaná záležitost‘.

365

Např.  ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺍﻝﺨﻁﻭﺭﺓ,vysoce nebezpečné informace‘.

366

Např.  ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ,velmi důležité zkušenosti‘.

367

Např.  ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺨﻤﺱ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ,pět států se stálým členstvím‘.

368

Např. ل4$[ &!!ً <ري اN+0 \  آ,aby se nestaly platným zákonem‘.

369

Např. ﻻ ﻤﻨﻘﻁﻊ ﺍﻝﻨﻅﻴﺭ
 ﻭﺸﻬﺩﺕ ﺍﻗﺒﺎ ﹰ,zažila nebývalý zájem‘.

370

Např.  ﺍﻝﺼﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﻤﺩﻯ,rakety středního doletu‘.

75

mahdūd ad-dahål – s omezeným příjmem371
mağhūl al-hūwīja – neznámé identity (Zemánek et al., 2006: 147)
4.2.3.1. Výrazy s cadam a substantivem nebo masdarem (české předpony ne-/de-/in-)
MSA velice často užívá slovních spojení s negativním významem v nichž se objevuje
substantivum cadam ,neexistence, nedostatečnost‘, které neguje následující substantivum
nebo masdar, s nímž tvoří genitivní spojení (Badawi et al., 2004: 754; Monteil, 1960: 141;
Oliverius, 2003: 11; Ryding, 2005: 218-219, 650). Takováto slovní spojení mohou být jak
kalky jednoslovných negativních výrazů v cizích jazycích (srov. prefix lā- 4.2.1.1.), tak
i spontánní spojení – model subst. + subst. (Hoogland, 1993: 70, 80). Substantivum cadam je
totiž běžným prostředkem k vyjádření negace. V následujícím výběru jsme byli vedeni snahou
zachytit, pokud možno, typické ustálené kolokace. Např.:
c

adam al-irtijāh – nespokojenost, zneklidnění372 (Monteil, 1960: 141)

c

adam al-iktirāt_ – nezájem373 (Wehr, 1994: 698)

c

adam al-istiqrār – nestabilita374 (Hoogland, 2003: 594; Monteil, 1960: 141; Oliverius,

2003: 11; Zemánek et al., 2006: 472) – (srov. 4.2.1.1.b – lāistiqrār)
c

adam al-’imkānīja – nemožnost (Hoogland, 2003: 594)

c

adam al-inhijāz – nestrannost375 (Monteil, 1960: 141)

c

adam at-tadahåhåul fī – nevměšování se do (Baalbaki, 2000: 754; Hoogland, 2003: 594;

Monteil, 1960: 141; Oliverius, 2003: 11; Wehr, 1994: 698; Zemánek et al., 2006: 472)

371

c

adam at-tacāwun – nespolupráce (srov. 4.2.1.1.b – lātacāwun)

c

adam at-tawāfur – nedostatek, neexistence376

c

adam at_-t_iqa bi- – nedůvěra377 (Zemánek et al., 2006: 472)

c

adam al-ğiddīja – neserióznost

c

adam ar-ridā can – nespokojenost s378

Např.  ﻻ ﺴﺒﻴل ﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻝﺩﺨل,neexistuje způsob, jak pomoci lidem s omezeným příjmem‘.

Např.  ﺜﻤﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺭﺘﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ,panuje nespokojenost mezi mládeží maghrebského
původu‘.
372

373

Např.  ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻜﺘﺭﺍﺙ ﺍﻝﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ,zřejmý nezájem v arabském světě‘.

374

Např.  ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻨﻔﻁ,nestabilita cen ropy‘.

375

Např.  ﺤﺭﻜﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺤﻴﺎﺯ,Hnutí nezúčastněných států‘.

376

Např.  ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ,nedostatek vody v blízké oblasti‘.

Např.  ﻭﻴﺅﺩﻯ ﺍﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﺴﺭﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ,vede k nedůvěře v zachování důvěrnosti informací
o financích spotřebitelů‘.
377

76

c
c

adam as-sihha – nesprávnost, nepravdivost380 (Wehr, 1994: 698)

c
c

adam ar-raāba fī– nechuť k379
adam aš-šafāfīja – neprůhlednost, netransparentnost381

adam al-qābilīja li- – neschopnost, nezpůsobilost k382 (spojení s qābilīja viz 4.2.2.1.a)

c

adam al-qudra calā – neschopnost k383 (Wehr, 1994: 698)

c

adam al-kifāja – nedostatečnost, nedostatek384

c

adam al-mas’ūlīja – nezodpovědnost (Monteil, 1960: 141)

c

adam al-mušāraka fī – neúčast v

c

adam al-macqūlīja – iracionalita, nepochopitelnost

c

adam an-nağāh – neúspěch

c

adam al-wudūh – nejasnost (Monteil, 1960: 141)

c

adam al-wuğūd – neexistence385 (Monteil, 1960: 141; Wehr, 1994: 698) – (srov.

4.2.1.1.b – lāwuğūd)
c

adam al-jaqīn – nejistota386 (srov. 4.2.1.1.b – lājaqīn)

Adjektivizace
Jako adjektivního ekvivalentu spojení s cadam se používá výraz cadīm ,neexistující‘, jenž
je v adjektivním genitivním spojení se substantivem nebo masdarem (Badawi et al., 2004:
754-5; Oliverius, 2003: 20) – model adj. + subst. (Hoogland, 1993: 70, 80). Takováto spojení
mohou plnit syntaktickou funkci shodného přívlastku nebo jmenného predikátu. Uveďme
několik spojení tohoto typu, jež jsme detekovali v publicistických textech:

378

c

adīm al-’ahammīja – bezvýznamný, nedůležitý (Hoogland, 2003: 594)387

c

adīm at-tawāzun – nevyvážený (Oliverius, 2003: 20; Zemánek et al., 2006: 472)

Např.  ﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎﻩ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ,jeho nespokojenost s přípravami organizačního výboru‘.

Např.  ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﺭﺴﺎل ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ,kvůli nechuti velkých ropných
společností vyslat své zástupce do Iráku‘.
379

380

Např.  ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺍﻹﺸﺎﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﺨﻔﺽ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻝﺘﻘﺎﻋﺩ,nepravdivost zvěstí o snížení důchodů‘.

381

Např.  ﻋﺩﻡ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ,netransparentnost v udělování zakázek‘.

382

Např. ve spojení ‚ ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻝﻠﺘﺤﻜﻴﻡnerozsouditelnost sporu‘.

Např.  ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺁﻝﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ,z důvodu neschopnosti minulého režimu nalézt
ekonomický mechanismus‘.

383

384

Např.  ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻻﺩﻝﺔ,z důvodu nedostatku důkazů‘.

385

Např.  ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺸﺎﻏﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺎﺌﺭﺓ,Neexistence žádného volného místa v letadle.‘

386

Např.  ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻴﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ,přetrvávající nedůvěra vůči budoucnosti irácké výroby‘.

387

Např.  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻻﻤﻴﺭﻜﻲ ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ,americká odnož je bezvýznamná‘.
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c

adīm al-ğadwā/al-fā’ida – neužitečný, k ničemu388 (Baalbaki, 2000: 754)

c

adīm al-ğinsīja – bez státního občanství

c

adīm al-hajā’ – bezostyšný389 (Oliverius, 2003: 20)

c

adīm al-qīma – bezcenný390

c

adīm al-lawn – bezbarvý391 (Baalbaki, 2000: 754; Oliverius, 2003: 20; Zemánek et

al., 2006: 472)
c

adīm al-mas’ūlīja – nezodpovědný392 (srov. 4.2.1.1.1. – lāmas’ūl)

c

adīm al-mawhiba – netalentovaný, bez talentu393

c

adīm al-wuğūd – neexistující

c

adīm al-wazn – beztížný, nemající žádnou váhu394 (Oliverius, 2003: 20; Zemánek et

al., 2006: 472)
Také se v obdobných významech a ve stejných typech konstrukcí někdy užívá i participia
pasivního základního slovesného kmene macdūm ,neexistující‘. Toto participium jsme však
korpusově zachytili ve zkoumaném typu konstrukce až pomocí vyhledávání v korpusu
CLARA. Např:
macdūm al-huqūq – bezprávný
macdūm al-fā’ida – neužitečný, k ničemu
Tohoto participia se též užívá jako samostatného přívlastku v bankovní terminologii ve
významu ,nedobytný‘ (dluh, pohledávka, půjčka, atd.).395
4.2.3.2. Výrazy s ’icāda a masdarem (české předpony re-/znovu-)
Velmi produktivní jsou také genitivní spojení masdarů s masdarem IV. kmene ’icāda
,zopakování, znovuprovedení‘. Často se jedná o kalky, jež v češtině odpovídají jednoslovným
substantivům s předponami re-, pře- a znovu- (Badawi et al., 2004: 759; Oliverius, 2003: 11;
388

Např. ^) ا ^وى, _ارات ا. ا,vládní rozhodnutí k ničemu‘.

Např. »  ﻝﻌﻨﺔ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ ﺃﺼﺎﺒﺕ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ « ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻝﺤﻴﺎﺀ,novinářská kletba postihla bezostyšnou bezpečnostní
kontrolu‘.
389

390

Např.  ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺭﺨﻴﺼﺔ ﻋﺩﻴﻤﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺩﺒﻴﺔ,levný román bez umělecké hodnoty‘.

Např. . ﻭﺃﻭﻀﺢ ﺍﻥ ﺍﻝﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺎﺱ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﺘﺩﺭﺝ ﻤﻥ ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻝﻠﻭﻥ )ﺍﻻﺒﻴﺽ( ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻠﻭﻥ ﺍﻻﺼﻔﺭ,Vysvětlil, že barva
přírodních diamantů je odstupňovaná od bezbarvé (bílé) až po žlutou.

391

392

Např.  ﺍﻹﻨﻔﺼﺎل ﻋﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ,odluka od svého nezodpovědného manžela‘.

Např.  ﺍﻝﺩﺭﺍﻤﺎ ﺘﺤﻭﻝﺕ ﺇﻝﻰ ﺴﻠﻌﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺩﺨل ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻋﺩﻴﻤﻭ ﺍﻝﻤﻭﻫﺒﺔ,drama se stalo obchodním artiklem a na scénu
vstoupili lidé bez talentu‘.
393

394

Např.  ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺭﻭﺴﻲ ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻝﻭﺯﻥ,ruský protest nemá žádnou váhu‘.

Např.  ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻁل ﺍﺸﻬﺎﺭ ﺍﻓﻼﺱ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ,souvisí s byrokratickým
vměšováním a nedobytnými dluhy, které zdržují vyhlášení firemního bankrotu‘.

395
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Ryding, 2005: 219). Podívejme se na některé takovéto ustálené kolokace – model subst. +
subst. (Hoogland, 1993: 70, 80):
’i cādat al-’ihjā’ – znovuoživení396 (Oliverius, 2003: 11)
’i cādat al-isticmāl – znovupoužití, recyklace397
’i cādat al-ictibār – rehabilitace (soudní, morální), znovuzískání respektu398 (Baalbaki,
2000: 126; Oliverius, 2003: 11; Zemánek et al., 2006: 510)
’i cādat al-’i cmār/at-tacmīr – znovuvybudování, rekonstrukce399 (Wehr, 1994: 767)
’i cādat al-intihåāb – znovuzvolení400 (Oliverius, 2003: 11)
’i cādat al-’in cāš – znovuoživení, revitalizace401
’i cādat al-binā’ – znovuvybudování, rekonstrukce402 (Oliverius, 2003: 11; Wehr,
1994: 767; Zemánek et al., 2006: 510)
’i cādat at-ta’hīl – rehabilitace; rekvalifikace; rekonstrukce403 (Baalbaki, 2000: 126;
Oliverius, 2003: 11; Zemánek et al., 2006: 510)
’i cādat at-ta’wīl – reinterpretace404
’i cādat at-tahrīk – znovurozpohybování405
’i cādat at-tartīb – přerovnání, přeskupení406
’i cādat at-tašāīl – znovuspuštění407
’i cādat at-taškīl – znovusestavení408
’i cādat at-taqwīm/at-taqjīm – přehodnocení409
’i cādat at-tanšīt – reaktivizace410
396

Např.  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ,znovuoživení arabské mírové iniciativy‘.

397

Např.  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻝﺼﺤﻲ,recyklace odpadních vod‘.

Např.  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻝﻠﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻼﻡ,rehabilitace role Sýrie na
regionálním poli nebo v oblasti mírového procesu.‘
398

399

Např.  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ,rekonstrukce Iráku‘.

400

Např.  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻴﻠﺘﺴﻥ ﻝﻭﻻﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ,znovuzvolení Jelcina na druhé volební období‘.

401

Např.  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﻌﺎﺵ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻰ,revitalizace světového ekonomického růstu‘.

Např.  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴﺔ,znovuvybudování irácké armády a iráckých bezpečnostních
složek‘.
402

403

Např.  ﺨﻁﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ,plány na rekonstrukci elektráren‘.

404

Např.  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻭﻴل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ,reinterpretace dějin náboženství‘.

405

Např.  ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻼﻡ,znovurozpohybování mírového procesu‘.

406

Např.  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ,přeskupení vedení hnutí‘.

407

Např.  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻐﻴل ﺃﻨﺒﻭﺏ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ,znovuspuštění iráckého ropovodu‘.

408

Např.  ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ,znovusestavení vlády‘.

409

Např.  ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪا,přehodnocení jeho pozic a politiky‘.
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’icādat at-tanzīm – reorganizace411 (Baalbaki, 2000: 126; Hoogland, 2003:
645;Oliverius, 2003: 11; Wehr, 1994: 767)
’i cādat at-tawāzun – znovunastolení, obnovení rovnováhy412 (Zemánek et al., 2006:
510)
’i cādat at-tawhīd – znovusjednoscení413 (Oliverius, 2003: 11; Zemánek et al., 2006:
510)
’i cādat at-tawzīc – přerozdělení414 (Zemánek et al., 2006: 510)
’i cādat at-tawtīn – repatriace415 (Wehr, 1994: 767)
’i cādat al-ğadwala – znovurozvržení, znovurozplánování416
’i cādat ar-rasm – překreslení417
’i cādat as-sawā/as-sijāāa – přeformulování; znovuzformování418
’i cādat an-nazar fī – revize419 (Baalbaki, 2000: 126; Hoogland, 2003: 646; Oliverius,
2003: 11; Wehr, 1994: 767; Zemánek et al., 2006: 510)
’i cādat al-hajkala – restrukturalizace420 (Oliverius, 2003: 11; Zemánek et al., 2006:
510)

Verbalizace
Významy s prefixy znovu-, pře- a re- je možné použít také ve slovesných konstrukcích se
slovesem ’acāda IV. ,učinit znovu, zopakovat‘ s masdarem či případně substantivem (Holes,
2004: 328; Oliverius, 2003: 27) jakožto přímým předmětem - model sloveso + subst. Např.:
’acāda at-tanzīm – reorganizovat, přeorganizovat421 (Baalbaki, 2000: 125)
410

Např.  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ,reaktivizace veřejného sektoru‘.

411

Např.  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ,reorganizace pravidel pro fungování odborů a svazů‘.

412

Např.  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻭﺍﻝﻁﻠﺏ,znovunastolení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou‘.

413

Např.  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻤﻰ ﻝﻠﻭﻁﻥ ﺍﻻﻡ,dosažení mírového znovusjednocení rodné vlasti‘.

414

Např.  ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ,projekt přerozdělení zemědělské půdy‘.

415

Např.  ﺘﻤﻭﻴل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ,financování repatriace palestinců‘.

416

Např.  ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻝﻠﺒﻼﺩ,změna splátkového kalendáře velkého dluhu země‘.

417

Např.  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ-  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﺴﻡ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ,překreslení geopolitické mapy oblasti‘.

418

Např.  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ,znovuzformování irácké společnosti a iráckého

politického systému‘. ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﻤﻘﺒل,přeformulování vztahu mezi
náboženstvím a státem v příští ústavě‘.  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻭﻍ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ,přeformulování Charty OSN‘. ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺼﻭﻍ

 ﺍﻝﺼﻤﺎﻡ ﺍﻻﺼﻠﻲ ﺒﺨﻼﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ,znovusformování původní chlopně novými buňkami‘.
419

Např.  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﻅﻤﺔ ﻝﻌﻤل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ,revize zákonů regulujících činnost stran a odborů‘.

420

Např.  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ,restrukturalizace kapitálových zdrojů společnosti‘.

80

’acāda al-kitāba – přepsat422

4.2.3.3. Výrazy se sū’/husn a substantivem nebo masdarem
a) Výrazy se sū’
Dalším prostředkem MSA k vyjádření negativních substantiv je genitivní spojení
substantiva sū‘ ‚zlo, špatnost‘ se substantivem či masdarem (Badawi et. al., 2004: 237, 759;
Monteil, 1960: 142; Oliverius, 2003: 11-12). Toto substantivum se objevuje především
v ustálených kolokacích, jež většinou opisují cizí slova s negativními prefixy a ve spojení
s masdary obvykle vyjadřují špatné nebo nedostatečné provedení dané činnosti.423
V publicistickém stylu jsme zachytili zejména následující spojení – model subst. + subst.
(Hoogland, 1993: 70, 80):
sū’ al-’idāra – špatné vedení, špatné řízení424 (Baalbaki, 2000: 650; Hoogland, 2003:
453; Monteil, 1960: 142; Wehr, 1994: 512)
sū’ al-istihådām – zneužití, špatné použití425 (Oliverius, 2003: 12)
sū’ al-istiālāl – zneužití426 (Baalbaki, 2000: 650; Oliverius, 2003: 11; Zemánek et al.,
2006: 355)
sū’ at-taād_ija – podvýživa427 (Baalbaki, 2000: 650; Oliverius, 2003: 11; Zemánek et
al., 2006: 355)
sū’ at-tafāhum – nedorozumění428 (Baalbaki, 2000: 650; Monteil, 1960: 142; Wehr,
1994: 512)
sū’ at-tafsīr – dezinterpretace429
sū’ at-taqdīr – špatný odhad, podcenění430
sū’ at-tanzīm – špatná organizace431 (Monteil, 1960: 142)
421

Např.  ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺤﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ,reorganizovala své jednotky v Sýrii‘.

422

Např.  ﺃﻋﺎﺩ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ,přepsal dějiny‘.
Např. v angličtině mají odpovídající významy obvykle pref. mis- (např. mismanagement atd.).

423
424

Např.  ﺴﻭﺀ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ,špatné řízení výroby‘.

Např.  ﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻌﻤل,zneužívání elektronické pošty a internetu na
pracovištích‘.
425

426

Např.  ﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺨﺎﺼﺔ,zneužití veřejných funkcí k vlastnímu prospěchu‘.

Např.  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﺯﺓ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﻤﺯﻤﻥ30  ﻭﻴﻌﺎﻨﻲ,30% dětí ze Západního břehu
a z Gazy trpí chronickou podvýživou‘.
427

428

Např.  ﺴﻭﺀ ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺍﺕ «ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ» ﻭﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ,narůstající nedorozumění mezi silami aliance a Iráčany‘.

429

Např.  ﺴﻭﺀ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻴﻠﻤﻪ,dezinterpretace jeho filmu‘.

Např.  ﺴﻭﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻝﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ,podcenění nastalých strategických
přeměn v USA Palestinci‘.
430

81

sū’ al-hazz – nepřízeň osudu, smůla432 (Baalbaki, 2000: 650; Hoogland, 2003: 453;
Monteil, 1960: 142; Oliverius, 2003: 12; Wehr, 1994: 512; Zemánek et al., 2006: 355)
sū’ al-hāla – špatný stav433
sū’ as-sulūk/at-tasarruf – špatné chování, nekázeň, neukázněnost434 (Baalbaki, 2000:
650; Monteil, 1960: 142; Oliverius, 2003: 12; Wehr, 1994: 512; Zemánek et al., 2006:
355)
sū’ at-tālic – nepřízeň osudu, smůla435 (Baalbaki, 2000: 650)
sū’ az-zann bi – špatné mínění o436 (Baalbaki, 2000: 650; Monteil, 1960: 142;
Oliverius, 2003: 12; Wehr, 1994: 512)
sū’ al-fahm – nepochopení437 (Baalbaki, 2000: 650; Hoogland, 2003: 453; Monteil,
1960: 142; Oliverius, 2003: 11; Wehr, 1994: 512; Zemánek et al., 2006: 355)
sū’ al-mucāmala – špatné zacházení438 (Baalbaki, 2000: 650; Hoogland, 2003: 453;
Oliverius, 2003: 12; Wehr, 1994: 512)
sū’ an-nīja – zlý úmysl439 (Baalbaki, 2000: 650; Monteil, 1960: 142; Oliverius, 2003:
12; Wehr, 1994: 512; Zemánek et al., 2006: 355)
sū’ al-wadc – špatná situace, špatné poměry440

Verbalizace
Výše zmíněné a další masdary se sū‘ je možné též užít se slovesem ’asā’a IV. ,něco dělat
špatně‘ jakožto přímý předmět (Oliverius, 2003: 12, 27) – model sloveso + subst. Uveďme
několik takovýchto příkladů:
’asā’a ’l-istiālāl – zneužít441 (Oliverius, 2003: 12)

431

Např.  ﺴﻭﺀ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺭﺍﻋﻴﺔ ﻝﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ,špatná organizace cesty týmu ze strany sponzorské společnosti‘.

432

Např. ﻅ
 ﻝﺴﻭﺀ ﺍﻝﺤ ﹼ,naneštěstí‘.

433

Např.  ﺴﻭﺀ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺠﻭﻴﺔ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ,špatné počasí znemožňuje přepravu‘.

434

Např.  ﺃﻱ ﻻﻋﺏ ﺒﻤﺜل ﺴﻭﺀ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ,kterýkoli takto neukázněný hráč si zaslouží tento trest‘.

435

Např.  ﻭﻻ ﻨﺩﺭﻱ ﻫل ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﻁﺎﻝﻊ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺃﻡ ﺤﺴﻥ ﺤﻅﻬﺎ,nevíme, zda je to smůla nebo štěstí pro lidstvo...‘.

Např.  ﺘﺒﺩﻴﺩ ﺴﻭﺀ ﺍﻝﻅﻥ ﺒﺎﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻭﺍﻀﻊ ﻭﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ,odstranění špatného mínění o cizincích
a propagace myšlenek solidarity a lidské tolerance‘.
436

437

Např.  ﺴﻭﺀ ﻓﻬﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ,nepochopení islámu‘.

Např.  ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻋﻤﻭﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻰ ﺴﻭﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ,Arabové a muslimové obecně jsou
v USA vystaveni špatnému zacházení‘.

438

439

Např.  ﻋﻥ ﺴﻭﺀ ﻨﻴﺔ,ze zlého úmylsu‘.

440

Např.  ﺴﻭﺀ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ,špatné materiální poměry v onom období‘.
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’asā’a ’t-tafsīr – dezinterpretovat442 (Baalbaki, 2000: 80)
’asā’a ’t-taqdīr – podcenit, špatně odhadnout443
Masdary plnovýznamových sloves je též možno užít v genitivním spojení s masdarem od
výše zmíněného slovesa ’isā’a a význam pak zcela odpovídá konstrukcím se sū’, jež však
mají širší užití i se substantivy a navíc vykazují značnou míru ustálenosti. Např.:
’isā’at al-istihådām – zneužití444
’isā’at al-istiālāl zneužití445

Adjektivizace
Obdobné významy se tvoří též pomocí adjektiva sajji’ ,špatný, zlý‘, jež je s následujícím
substantivem v adjektivním genitivním spojení – model adj. + subst. (Hoogland, 1993: 70,
80) – a zastává syntaktickou funkci přívlastku nebo jmenného přísudku. Následující spojení
patří k těm nejfrekventovanějším:
sajji’ al-hazz – smolný, mající nepřízeň osudu446 (Baalbaki, 2000: 652; Hoogland,
2003: 453; Wehr, 1994: 512; Zemánek et al., 2006: 355)
sajji’ as-sum ca – mající špatnou pověst, nechvalně známý447 (Baalbaki, 2000: 652;
Wehr, 1994: 512)
sajji’ as-sīt – mající špatnou pověst, nechvalně známý448
sajji’ at-tālic – smolný, mající nepřízeň osudu449 (Baalbaki, 2000: 652; Wehr, 1994:
512)
sajji’ an-nīja – se špatným úmyslem (Baalbaki, 2000: 652; Hoogland, 2003: 453)

Např. . ﻭﻗﻀﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻔﻴﻠﻡ ﺃﺴﺎﺀ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻭﺍﺩ ﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ,Soud rozhodl tak, že film zneužil filmové
a hudební materiály.‘
441

442

Např.  «ﺃﺴﺎﺀﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭ» ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺘﻪ,dezinterpretovala jeho prohlášení‘.

Např.  ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺍﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻴﻥ ﺍﻻﻤﻴﺭﻜﻴﻴﻥ ﺃﺴﺎﺅﻭﺍ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴﺔ,zdá se, že američtí strategičtí
experti podcenili sílu iráckých bojových sil‘.

443

444

Např.  ﺍﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺨﻁ ﻫﺎﺘﻑ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﻯﺀ,zneužití tísňové telefonní linky‘.

445

Např.  ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺴﻠﻁﺔ ﺃﺒﻴﻬﻤﺎ ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻝﺭﺸﺎﻭﻯ,zneužití pravomoci otce obou dvou a přijímání úplatků‘.

446

Např. . ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺌﺔ ﺍﻝﺤﻅ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﺔ,Zdá se, že Rabat měl letos smůlu.‘

447

Např.  ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺌﺔ ﺍﻝﺴﻤﻌﺔ,vydání série nechvalně známých zákonů‘.

Např. .»ﺕ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
 ﻭﻓﺎﻗﻬﻡ ﻨﻴﺘﺸﻪ ﺒﻨﺼﻴﺤﺘﻪ ﺍﻝﺴﻴﺌﺔ ﺍﻝﺼﻴﺕ «ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻌﻙ ﺍﻝﻘﺭﺒﺎﺝ ﺇﺫﺍ ﺫﻫﺒ ﹶ,Překonal je Nietzsche svou
nechvalně známou radou: „Vem si s sebou karabáč, když jdeš za ženou.“‘
449
Např. Např. نbN f g; اhت» اb ^دة ا4eة ا. «ا7_< ,stažení mnohonárodnostních sil, jimž nepřála
štěstěna, z Bejrútu‘.
448
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b) Výrazy s husn
V konstrukcích analogických spojením se sū’ se objevuje antonymum husn ,krása, dobré
počínání‘ (Badawi et al., 2004: 761; Oliverius, 2003: 12). Opět uvádíme typické ustálené
kolokace, většina z nichž je hodna srovnání s výše uvedenými:
husn al-ihåtijār – dobrý výběr450 (Zemánek et al., 2006: 172)
husn al-’idāra – dobré vedení, dobré řízení451
husn at-taqdīr – dobrý odhad452
husn at-tanzīm – dobrá organizace453
husn al-ğiwār – dobré sousedství454 (Baalbaki, 2000: 470; Oliverius, 2003: 12;
Zemánek et al., 2006: 172)
husn al-hazz – štestěna, štastná náhoda, přízeň osudu455 (Baalbaki, 2000: 470;
Hoogland, 2003: 227; Oliverius, 2003: 12; Wehr, 1994: 208)
husn as-sulūk/at-tasarruf – pěkné chování456 (Hoogland, 2003: 227; Oliverius, 2003:
12; Wehr, 1994: 208; Zemánek et al., 2006: 172)
husn as-sīra wa-’s-sulūk – bezúhonnost (Baalbaki, 2000: 470; Wehr, 1994: 208)
husn ad-dijāfa – pohostinnost457 (Baalbaki, 2000: 470)
husn at-tālic – štestěna, štastná náhoda, přízeň osudu458 (Baalbaki, 2000: 470)
husn az-zann bi – dobré mínění o459 (Baalbaki, 2000: 470; Oliverius, 2003: 12; Wehr,
1994: 208)

Např.  ﺃﻏﻔل ﻋﺩﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻝﺸﻌﺭﺍﺀ، ﻤﻊ ﺤﺴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ,navzdory dobrému výběru opomněl několik
nejvýznamnějších básníků‘.

450

Např.  ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل,garance dobrého řízení investice od počátku a po
spuštění‘.

451

Např.  ﺤﺴﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ,dobrý odhad postoje a vedení konfliktu v současné
etapě‘.
452

Např.  ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻝﻌﺎﺏ,přijetí přísných opatření pro zajištění dobré
organizace her‘.
453

454

Např.  ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﻭﺍﻹﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ,principy dobrého sousedství, respektu a vzájemné důvěry‘.

455

Např. . ﻭﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺤﻅﻪ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻜﺎﻥ ﺭﺍﺒﺤﹰﺎ,Měl štěstí, že byla tato investice výdělečná.‘

Např.  ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺤﺴﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ,za účelem dostat pochvalu za dobré
chování při dohledu na demokratizační proces‘.
456

Např.  ﻴﺸﻜﺭﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻝﻪ ﻭﻤﺎ ﻝﻘﻴﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻭﻓﺎﺩﺓ,děkuje mu v něm za to, jak
s ním úřady hezky jednaly a za to, jak dobré pohostinnosti se mu dostalo‘.
457

458

Např.  ﻭﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻁﺎﻝﻊ ﺍﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﺭﺒﻲ ﻭﺍﺤﺩ,naštěstí mezi nimi nebyl ani jeden Arab‘.

Např.  ﻭﻴﻘﺘﻀﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻅﻥ ﺒﻬﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀﻫﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ,dobré smýšlení o nich vyžaduje dát jim dostatečnou
příležitost‘.
459
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husn al-mucāmala – dobré zacházení460 (Oliverius, 2003: 12; Zemánek et al., 2006:
172)
husn an-nīja – dobrý úmysl461 (Baalbaki, 2000: 470; Hoogland, 2003: 227; Oliverius,
2003: 12)

Verbalizace
Obdobných významů lze docílit také ve slovesných konstrukcích se slovesem ’ahsana IV.
,něco dělat dobře‘, po němž následuje substantivum jakožto přímý předmět (Oliverius, 2003:
12, 27) - model sloveso + subst. Např. (srov. s konstrukcemi s ’asā’a IV.):
’ahsana al-isticmāl – dobře použít462
’ahsana al-istiālāl – dobře využít463
’ahsana at-taqdīr – dobře odhadnout464

Adjektivizace
Podobná spojení se tvoří též pomocí adjektiva hasan ,dobrý, pěkný‘, jež je s následujícím
substantivem v adjektivním genitivním spojení a zastává tak syntaktickou funkci přívlastku
nebo jmenného přísudku – model adj. + subst. (Hoogland, 1993: 70, 80). V dostupném
korpusu jsme nalezli zejména následující kolokace:
hasan al-ittilāc – dobře informovaný465 (Baalbaki, 2000: 470)
hasan al-’i cdād – dobře připravený466
hasan at-tanzīm – dobře zorganizovaný467
hasan al-hazz – mající štěstí468 (Baalbaki, 2000: 470)
hasan as-sīra wa-’s-sulūk – bezúhonný469
hasan an-nīja – dobře míněný, s dobrým úmyslem (Baalbaki, 2000: 470)
460

Např.  ﺍﻝﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺭﻗﻴﻕ,vyzývání k dobrému zacházení s otroky‘.

461

Např.  ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ,jde ruku v ruce s dobrým úmyslem vůči danému národu‘.

Např.  ﻝﻭ ﺍﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﺤﺴﻨﻭﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺎ ﺤﺒﺎﻫﻡ ﺒﻪ ﺍﷲ ﻤﻥ ﻋﻘﻭل ﻭﻤﻭﺍﻫﺏ,kdyby Arabové uměli použít rozum a talent,
kterými je Bůh obdařil‘.

462

463

Např.  ﺇﺫﺍ ﺃﺤﺴﻨﻭﺍ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺭﻤﻰ,kdyby dobře využili příležitosti před brankou‘.

464

Např.  ﺃﺤﺴﻨﺕ «ﻓﺘﺢ» ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ,Fatah dobře odhadl pozici v terénu konfliktu‘.

465

Např.  ﻝﺩﻴﻨﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺤﺴﻨﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ,máme informace od dobře informovaných zdrojů‘.

466

Např.  ﻓﻘﺩ ﻨﻔﺫﻨﺎ ﺨﻁﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺤﺴﻨﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ,realizovali jsme dobře připravený plán‘.

467

Např.  ﻭﻝﻔﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻲ ﻤﻜﺘﺒﻪ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ,moji pozornost si získlala jeho dobře organizovaná knihovna‘.

468

Např. . ﻭﻜﻨﺕ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺤﻅ,Měl jsem štěstí.‘

469

Např.  ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ,bezúhonný podle dokumentu od fakulty‘.
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4.2.3.4. Výrazy s tacaddud a substantivem (české předpony mnoho-/více-/poly-/multi-)
Genitivním spojením masdaru V. slovesného kmene tacaddud ,mnohost, pluralita‘ se
substantivy, která jsou zpravidla v plurálu, MSA evidentně opisuje řadu cizích slov, jež mají
v češtině prefixy mnoho-, více-, poly- nebo multi- (Badawi et al., 2004: 761; Holes, 2004:
329). V publicistickém stylu můžeme nalézt především následující ustálené kolokace – model
subst. + subst. (Hoogland, 1993: 70, 80):
tacaddud al-’abcād – mnohodimenzionálnost, multidimenzionálnost470 (Baalbaki,
2000: 336)
tacaddud al-’ahzāb – pluralita (politických) stran471 (Zemánek et al., 2006: 471)
tacaddud al-’ārā’ – pluralita názorů
tacaddud al-istihådāmāt – multifunkčnost
tacaddud al-’aswāt – polyfonie472
tacaddud al-’aqtāb – mnohopolarita, multipolarita473 (Baalbaki, 2000: 336)
tacaddud al-’āliha – polyteismus474 (Wehr, 1994: 696)
tacaddud al-’alwān – mnohobarevnost, polychromatičnost
tacaddud at_-t_aqāfāt – kulturní rozmanitost, multikulturalismus475 (Baalbaki, 2000:
336)
tacaddud al-ğinsījāt – nadnárodní, mnohonárodnostní charakter; multietnicita476
tacaddud az-zawğāt/az-zīğāt/al-’azwāğ – mnohoženství, polygynie477 (Baalbaki, 2000:
336; Wehr, 1994: 696; Zemánek et al., 2006: 471)
tacaddud at-tabaqāt – vícevrstevnost, mnohovrstevnatost478
tacaddud al-mustawajāt – víceúrovňovost, mnohoúrovňovost479
470

Např.  ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ,multidimenzionálnost v ekonomickém myšlení‘.

Např.  ﻝﻴﺼﺒﺢ ﺭﺍﺒﻊ ﺤﺯﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻋﻘﺏ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ,aby se stal čtvrtou politickou stranou
v Egyptě po přechodu k pluralitě politických stran‘.

471

472

Např.  ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ,polyfonie v moderním románu‘.

Např.  ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﺃﻋﻴﺩ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺍﻝﻤﺸﻬﻭﺭ,tehdy byl znovu vytvořen
světový řád na mnohopolárním základě na slavné konferenci ve Vídni‘.
473

474

Např.  ﺍﻝﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻵﻝﻬﺔ,řecká dramata jsou založená na polyteismu‘.

Např.  ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل، ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻴﺵ، ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ,nutnost, aby svět spočíval na kulturní
rozmanitosti, vzájemném soužití a úctě‘.

475

Např.  ﻋﺎﻝﻤﺎﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻻ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺴﻭﻯ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺎﺕ,dva různé světy, jež může sotva spojovat pouhý
mnohonárodnostní charakter‘.

476

Např.  ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﺸﺎﺌﻌﹰﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻔﺎل,mnohoženství bylo rozšířené se záměrem splodit
hodně dětí‘.

477

Např.  ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﺴﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ,tento scénář poukazoval na vícevrstevnost
narace v románu‘.

478

86

tacaddud al-macānī – mnohoznačnost, polysémie480 (Baalbaki, 2000: 336)
tacaddud al-luāāt – mnohojazyčnost, multilingvismus; polyglotismus481 (Baalbaki,
2000: 336; Hoogland, 2003: 592)

Substantivizace
Z námi sledovaného masdaru tacaddud je pomocí sufixu -īja odvozené abstraktum
tacaddudīja ,pluralita, pluralismus‘, jež se objevuje v mnoha podobných kolokacích
(odvozování abstrakt pomocí -īja viz 4.1.3.). Často se ho však kromě genitivního spojení
užívá i v konstrukcích s adjektivem ve funkci shodného přívlastku (Holes, 2004: 329).
Uveďme několik příkladů:
tacaddudījat al-’ahzāb/tacaddudīja hizbīja – pluralita (politických) stran482 (Hoogland,
2003: 592)
tacaddudījat al-’ārā’ – pluralita názorů483
tacaddudīja t_aqāfīja – kulturní rozmanitost484

Adjektivizace
V publicistickém stylu se též užívá adjektiva tacaddudī ,pluralitní‘485 odvozeného pomocí
vztahového sufixu (nisba). Nelze odhadnout, zda bylo toto adjektivum odvozeno od
původního masdaru či zda vzniklo až desufixací z abstrakta tacaddudīja.
Daleko častější a velmi produktivní adjektivní prostředek však představuje aktivní
participium V. slovesného kmene mutacaddid ,mnohý, četný‘, jehož se užívá v adjektivním
genitivním spojení zpravidla se substantivy v plurálu – model adj. + subst. (Hoogland, 1993:
70, 80) – ve funkci shodného atributu nebo jmenného přísudku (Badawi et al., 2004: 761;
Holes, 2004: 329; Ryding, 2005: 274). Z velkého množství takovýchto spojení vybíráme
pouze ta nejfrekventovanější (srov. s tacaddud):

479

Např.  ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﻝﻠﻨﺹ,z toho vyplývá jazyková víceúrovňovost textu‘.

Např.  ﺠﻌﻠﻪ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻡ ﺤﺼﺎﻓﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻫﻭل,i přes jeho soudnost ho tato mnohoznačnost uvedla
do stavu zmatení‘.

480

481

Např.  ﻭﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻠﻐﺎﺕ ﻫﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ,obrana multilingvismu je obranou kulturní rozmanitosti‘.

Např.  ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﺄﺼل ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ,negativní dopady politického útlaku,
které vykořenily pluralitu politických stran‘.
482

483

Např.  ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ,myšlenková, názorová a interpretační pluralita‘.

484

Např.  ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ,kulturně rozmanitá společnost/multikulturní společnost‘

Např.  ﻭﻀﻊ ﺩﻭﻝﺔ ﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﺸﻌﺏ,vytvoření pluralitního demokratického státu, jehož
vláda bude spočívat v rukách lidu‘.
485
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mutacaddid al-’abcād – mnohodimenzionální, multidimenzionální (Baalbaki, 2000:
961; Zemánek et al., 2006: 472)
mutacaddid al-istihådāmāt/al-isticmālāt – multifunkční486
mutacaddid al-’atrāf – mnohostranný, multilaterální487 (Baalbaki, 2000: 961; Wehr,
1994: 696; Zemánek et al., 2006: 472)
mutacaddid al-’a crāq – multietnický, mnohonárodnostní488
mutacaddid al-’aārād – víceúčelový489
mutacaddid al-’aqtāb – mnohopolární, multipolární490 (Baalbaki, 2000: 961)
mutacaddid al-’alwān – různobarevný, pestrobarevný, polychromatický491 (Baalbaki,
2000: 961)
mutacaddid at_-t_aqāfāt – multikulturní492 (Baalbaki, 2000: 961; Hoogland, 2003: 592)
mutacaddid al-ğinsījāt – mnohonárodnostní, multinacionální, nadnárodní493 (Baalbaki,
2000: 961; Zemánek et al., 2006: 472)
mutacaddid al-luāāt – mnohojazyčný, multilingvní; polyglotní494 (Baalbaki, 2000:
961; Hoogland, 2003: 592; Wehr, 1994: 696; Zemánek et al., 2006: 472)
mutacaddid al-marāhil – vícefázový, víceetapový495 (Baalbaki, 2000: 961)
mutacaddid al-macānī – mnohoznačný, polysémický (Baalbaki, 2000: 961)
mutacaddid al-mawāhib – všestranně nadaný496
mutacaddid al-wuğūh/al-’awğuh/al-ğawānib – mnohostranný, mnohoaspektový497
(Baalbaki, 2000: 961; Zemánek et al., 2006: 472)

486

Např.  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﻊ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ,způsob rozvoje multifunkčního rekreačního zařízení‘.

487

Např. افjk^د ا4e Ql ق$0 ا7m% ,podle jiné multilaterální dohody‘.

488

Např.  ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﻋﺭﺍﻕ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺎﺕ,multietnická, multikulturní a mnohonáboženská společnost‘.

Např.  ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﻏﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ,největší víceúčelový realitní projekt na Blízkém
východě‘.
489

Např.  ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺭﻴﺩ ﻨﻅﺎﻤﹰﺎ ﻋﺎﻝﻤﻴ ﹰﺎ ﺃﺤﺎﺩﻱ ﺍﻝﻘﻁﺏ ﺘﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻻ ﻋﺎﻝﻤﹰﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﻜﺎﻝﺫﻱ ﺘﻔﻀﻠﻪ ﺩﻭل ﻤﺜل ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ,přeje si
jednopolární světový řád, který bude sama ovládat, nikoli mnohopolární, jakému by daly přenost státy jako
Německo...‘
490

491

Např.  ﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ,vícebarevný parlament‘.

492

Např.  ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ,multikulturní společnost‘.

493

Např.  ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺸﺭﻜﺔ «ﺍﻴﺭﺒﺎﺹ» ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ,kapitál nadnárodní evropské společnosti Airbus‘.

494

Např.  ﻤﻨﻬﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻠﻐﺎﺕ,mnohojazyčná výuková metoda‘

495

Např.  ﺨﻁﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل,vícefázový plán‘.

Např.  ﺩﺍﻴﻔﻴﺩ ﻝﻴﻨﺵ ﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﺨﺭﺠﻲ ﻫﻭﻝﻴﻭﻭﺩ ﻷﻨﻪ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻫﺏ,David Lynch se odlišuje od většiny
holywoodských režisérů, jelikož je všestranně nadaný‘.

496

497

Např.  ﺍﻨﻪ ﻤﺄﺯﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻭﺠﻭﻩ,je to mnohostranný problém‘.
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mutacaddid al-wasā’it – multimediální498
mutacaddid al-wazā’if - multifunkční499
4.2.3.5. Výrazy s dū
_
V rámci této kapitoly o víceslovných výrazech v genitivním spojení chceme zmínit též
konstrukce se substantivem dū
_ ,majitel, vlastník‘ – model subst. + subst. (Hoogland, 1993:
70, 80), jež buď zastávají funkci jmenného přísudku nebo jsou v apozici se substantivem,
které rozvíjejí a s nímž se výraz d_ū shoduje v pádě, rodě a čísle podle známých pravidel shody
v arabštině, v určení se pak s tímto substantivem shoduje druhý člen genitivního spojení
(nomen rectum) bezprostředně následující po d_ū (Badawi et al., 2004: 139-142). Tento typ
konstrukcí, který je jedním z prostředků vyjadřujících určitou formu vlastnictví zpravidla
nějaké vlastnosti (dálé též spojení se sāhib, ’ahl, ’ab, ’umm, ibn a bint), je dobře znám již
z KA (Wright, 1898 II: 202-3). Opět si budeme všímat spojení, jež se objevují
v publicistickém stylu. Všimněme si, že většinu těchto spojení, nejsou-li rozvita dalšími
atributy, lze obvykle do češtiny překládat pomocí adjektiv:
d_ū ’ahammīja – významný, důležitý500 (Zemánek et al., 2006: 270)
d_ū ’awlawīja – prioritní501
d_ū ta’t_īr – vlivný502
d_ū taclīm – se vzděláním503
d_ū tawağğuh – orientovaný504
d_ū t_aql – významný, mající váhu505
d_ū ğawda – kvalitní506

498

Např. ( ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ )ﺇﻡ ﺇﻡ ﺇﺱ,multimediální zprávy (MMS)‘. Pro multimédia se pak užívá termínu

ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ.
499

Např.  ﻤﻘﻭﺩ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ,multifunkční sportovní volant‘

Např.  ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﺭﺓ,strategicky významné oblasti pro
americké zájmy na kontinentě‘.

500

Např.  ﻭﻫﻲ ﻓﺭﺼﺔ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﻤﻠﺤﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ,je to příležitost k projednání naléhavých a prioritních
témat‘.
501

502

Např.  ﻤﻔﻜﺭ ﺫﻭ ﻨﻔﻭﺫ ﻭﺍﺴﻊ,myslitel širokého vlivu‘; ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻐﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻘﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ

 ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ,bohatá ideologická moc se silným vlivem na politický život v Americe‘.
503

Např.  ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻤﺎ ﻓﻭﻕ,z těch se středoškolským a vyšším vzděláním‘.

504

Např.  ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ,islámsky orientovaná hnutí‘.

505

Např.  ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺜﻘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ,ostatní ekonomicky významní obchodní partneři‘.

506

Např.  ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ,vysoce kvalitní základní vybabení‘.
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d_ū hağm – o nějaké velikosti507
d_ū håibra/tağriba – zkušený508
d_ū sumca – s reputací, renomovaný, věhlasný509
d_ū sijāda – suverénní510
d_ū ša’n – významný, důležitý511 (Baalbaki, 2000: 565; Hoogland, 2003: 346; Wehr,
1994: 363; Zemánek et al., 2006: 270)
d_ū šuhra – slavný512
d_ū sila bi- – spojený s513
d_ū tābic – určitého charakteru514
d_ū cijār – s určitým kalibrem515
d_ū calāqa bi- – se vztahem k516
d_ū fā’ida – s prospěchem; s úrokem517
d_ū qīma – hodnotný518
d_ū kafā’a – kvalifikovaný519
d_ū mustawan – na úrovni520
d_ū mas’ūlija – se zodpovědností521
d_ū maāzan – významný, důležitý522 (Zemánek et al., 2006: 524)
507

Např.  ﺫﻭ ﺤﺠﻡ ﺼﻐﻴﺭ,malé velikosti‘.

508

Např. ةNQ  ذويf4)G f, o_N! ,hledáme zkušené moderátory‘.

509

Např.  ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺫﻭ ﺴﻤﻌﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ,tým, jenž má dobrou reputaci‘.

510

Např.  ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ,suverénní stát‘.

Např.  ﻭﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻨﻴل ﺍﻱ ﻤﻨﺼﺏ ﺫﻱ ﺸﺄﻥ ﻻ ﻴﺘﻭﺭﻋﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺨﺱ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل,pro získání významného postu se
nerozpakují použít těch nejpodlejších prostředků‘.

511

Např.  ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻔﺴﺭ ﻗﺒﻭﻝﻪ ﺍﻝﻼﻤﺸﺭﻭﻁ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺒل ﻝﻠﺠﺩل ﻝﻺﺭﻫﺎﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺫﻱ ﺍﻝﺸﻬﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻜﺤﻠﻴﻑ ﻝﻪ؟,Jak vysvětlí to,
že bezpodmínečně a bez připuštění diskuze přijal za svého spojence světově proslulý izraelský terorismus?‘
512

513

Např.  ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ,mezinárodní rezoluce spojené s palestinskou otázkou‘.

514

Např.  ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺩﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﺩﻴﻨﻲ,dogmata náboženského nebo pseudonáboženského charakteru‘.

515

Např.  ﺍﻝﻤﻔﺎﺠﺂﺕ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﺜﻘﻴل,překvapení těžkého kalibru‘.

516

Např.  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀﻭﻉ,tato historická informace vzahující se k tématu‘.

517

Např.

518

Např.  ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺒﺭﻯ,ohromně cenná osobní iniciativa‘.

ةpe^ة اq$^ات ذات اb ا,obligace s proměnlivým úrokem‘.

Např.  ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﻴﻥ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻴﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ,výcvik druhé generace vysoce
kvalifikovaných emírátských bankéřů‘.
519

Např. ل
ٍ  ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﺒﺎﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻻﻋﺒﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎ,přestože přiznal, že palestinská
reprezentace vlastní hráče na vysoké úrovni‘.
520

521

Např.  ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ,společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)‘.

522

Např. .ﻼ
 ﻭﻫﺫﺍ ﺴﺅﺍل ﺫﻭ ﻤﻐﺯﻯ ﻓﻌ ﹰ,Je to skutečně důlěžitá otázka.‘
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d_ū nazca – se sklonem k, s tendencí k523
d_ū nufūd_ – vlivný

4.2.3.6. Výrazy s āajr (české předpony ne-/de-/in-)
Další nesmírně frekventovaný prostředek MSA, na nějž se v rámci tématu o genitivním
spojení zaměříme, jsou konstrukce se substantivem āajr ,jinakost‘ na pozici nomen regens
(Badawi et al., 2004: 233-236; Monteil, 1960: 140-141; Oliverius, 1998: 53-56; 2003: 12-15;
Ryding, 2005: 223-224, 648-650; Wright, 1898 II: 208-209). Tohoto substantiva se užívá
v několika významových odstínech (,jiný než‘) v genitivním spojení se substantivy, adjektivy
(a participii) a zájmennými sufixy a bývá také jedním z komponentů složených
předložkových výrazů (min āajri/bi-āajri ,bez‘) a adverzativní složené spojky (āajra ’anna
,avšak‘). Výraz āajr se používá např. také v negativních větách ve významu ,pouze, jen, leč‘
(jako ’illā a siwā).
My se však zaměříme pouze na ten typ poměrně strukturně zvláštních konstrukcí, kdy
āajr v genitivním spojení modifikuje resp. neguje následující adjektivum nebo participium
(srov. prefix lā- 4.2.1.1.) a to i v tzv. adjektivním genitivním spojení, pokud to význam
dovoluje. Tyto výrazy překládáme do češtiny jednoslovnými negativními adjektivy s prefixy
ne-, de- či in- a mohou vystupovat buď ve funkci atributu nebo jmenného predikátu. Určitý
problém vyvstává, pokusíme-li se tento typ slovních spojení strukturně klasifikovat.
Domníváme se však, že jde o pouhou modifikaci resp. negaci adjektiv/participií, takže
u těchto konstrukcí vlastně nelze hovořit o kolokacích ve smyslu ustáleného spojení, ale
možná o prvek na cestě ke gramatikalizaci, tedy o prvek opouštějící sféru lexikálního plánu.
Totéž platí i pro následující spojení s kvantifikátory nisf a šibh, jež vykazují ve spojení
s adjektivem/participiem shodné rysy.
Obraťme teď svoji pozornost na pravidla shody. Je-li spojení s āajr např. atributem
neurčeného

jména,

neurčený

výraz

āajr

se

s ním

shoduje

v pádě

a

následné

adjektivum/participium v genitivu je též indeterminované a podléhá obvyklým pravidlům
kongruence v rodě a čísle s oním jménem – např. bi-šakl-i-n āajr-i masbūq-i-n ,nebývalým
způsobem, nebývale‘. Je-li jméno determinováno, přistoupí člen k adjektivu/participiu
v genitivu – např. al-hiğrat-u āajr-u ’š-šarcījat-i ,ilegální přistěhovalectví‘.524 Někdy však
naopak přibírá determinaci výraz āajr a následující adjektivum/participium v genitivu pak má

523
524

Např.  ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﹸﻁﺭﻱ ﺫﻭ ﻨﺯﻋﺔ ﺍﻨﻔﺼﺎﻝﻴﺔ,a tato diktatura je regionální režim se sklonem k separatismu‘.
Uvedené příklady pocházejí z nám dostupného korpusu.
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člen neurčitý (nunaci) – např. al-wasā’il-u al-āajr-u mašrūcat-i-n ,nezákonné prostředky‘
(uvádí Badawi et al., 2004: 235).
V následujících příkladech jsme se z obrovského množství pokusili vybrat jen ty opravdu
nejtypičtější výrazy, jež se často vyskytují právě v záporu:
- āajr s adjektivy:
āajr haqīqī – neskutečný525 (Monteil, 1960: 140)
āajr hukūmī – nevládní526
āajr rasmī – neoficiální527 (Monteil, 1960: 140)
āajr sahīh – nesprávný, nepravdivý528 (Monteil, 1960: 140)
āajr tabīcī – nepřirozený529 (Monteil, 1960: 140)
āajr cādī – neobvyklý, mimořádný530 (Monteil, 1960: 140; Oliverius, 2003: 12;
Zemánek et al., 2006: 535)
āajr qānūnī – nezákonný531 (Monteil, 1960: 140)
āajr wāqicī – nerealistický, nereálný532 (srov. 4.2.1.1.a)
- āajr s participii:
āajr sālih li- – nevhodný k (viz 4.2.2.1.b)
āajr qābil li- – nepřijímající (viz 4.2.2.1.a)
āajr ma’hūl – neobydlený533
āajr mubāšir – nepřímý534 (Monteil, 1960: 140)
āajr mutawaqqac – neočekávaný535 (Zemánek et al., 2006: 535) – (srov. 4.2.1.1.a –
lāmutawaqqac)
āajr muhaddad – nestanovený536

525

Např.  ﻴﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ,vykresluje neskutečný obraz‘.

526

Např.  ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ,nevládní organizace‘

Např.  ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻝﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﺘﺤﺫﻴﺭﹰﺍ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﺍﻝﻰ ﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺏ ﺍﻷﻭﻝﻤﺒﻲ,Egyptský fotbalový svaz
adresoval trenérovi olympijské reprezentace neoficiální varování‘.
527

528

Např. . ﻫﺫﺍ ﻜﻼﻡ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ,Je to nepravdivé tvrzení.‘

529

Např.  ﻻ ﺸﻙ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻭﻁ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ,bezpochyby byli pod nepřirozeným tlakem‘.

530

Např.  ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻝﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ,mimořádný sjezd Mezinárodní unie‘.

531

Např.  ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ,zřízení těchto nezákonných soudů‘.

532

Např.  ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ,nerealistické postoje‘

533

Např.  ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺄﻫﻭﻝﺔ ﺒﺎﻝﺴﻜﺎﻥ,oblast je lidmi neobydlená‘.

534

Např.  ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ,nepřímo‘.

535

Např. g&e اr ! (ز أ,neočekávané vítězství Německa‘.

536

Např.  ﻝﻤﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ,na neurčito‘
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āajr marāūb fīhi – nežádoucí537 (Monteil, 1960: 140)
āajr masbūq – nebývalý, bezprecedentní (Zemánek et al., 2006: 324)
āajr musamman – neurčený, nestanovený538 (Monteil, 1960: 140; Zemánek et al.,
2006: 351)
āajr mustaqirr – nestabilní539
āajr mašrūt – nepodmíněný540 (srov. 4.2.1.1.a – lāmašrūt)
āajr macrūf – neznámý541 (Hoogland, 2003: 675; Zemánek et al., 2006: 535)
āajr macqūl – nepochopitelný, nesmyslný542 (srov. 4.2.1.1.b – lāmacqūl)
āajr mafhūm – nesrozumitelný543
āajr maqbūl – nepřijatelný544 (Monteil, 1960: 140)
āajr mumkin – nemožný545 (Monteil, 1960: 140; Zemánek et al., 2006: 535)
āajr munāsib – nevhodný546
āajr wādih – nejasný547

4.2.3.7. Výrazy s nisf (české předpony polo-/semi-)
Dále se zaměříme na genitivní spojení s kvantifikátorem nisf ,polovina‘, a to opět
v zúženém významu, kdy je toto substantivum jako nomen regens ve spojení se substantivem
nebo adjektivem v ustálených spojeních, jež většinou můžeme označit za kalky, které mají
v češtině prefix polo- nebo semi-. Složené výrazy s nisf se bohatě uplatňují především ve
vědecké terminologii a některé námi zachycené příklady v publicistických textech jsou právě
tohoto původu. V případě, že po nisf následuje adjektivum, strukturálně tato spojení
odpovídají takovýmto konstrukcím s āajr a podléhají totožným gramatickým pravidlům
shody (viz výše 4.2.3.6.) a to včetně možnosti nisf přibírat určitý člen (Badawi et al., 2004:
537

Např.  ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ,nežádoucí osoba‘.

538

Např.  ﺍﻝﻰ ﺃﺠل ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﻰ,na neurčito‘.

539

Např.  ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ,cizí měny mají v Iráku nestabilní hodnotu‘.

540

Např.  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻭﻗﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﺒﺸﻲﺀ,je to ničím podmíněné stanovisko‘.

541

Např.  ﺴﺘﻘﺩﻡ ﺃﻏﺎﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻷﻡ ﻜﻠﺜﻭﻡ,uvede neznámé písně Umm Kult_ūm‘.

542

Např.  ﻓﻲ ﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻘﻭل,nepochopitelným způsobem‘.

543

Např.  ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻝﻐﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ,hovoří nesrozumitelným jazykem‘.

544

Např.  ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل,nepřijatelným způsobem‘.

545

Např. f r دل4م ا5ن اt( ,spravedlivý mír je nemožný‘.

Např. . ﺇﻻ ﺍﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻥ ﺴﻼﺤﻬﺎ ﺨﻔﻴﻑ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ,Problémem těchto jednotek však je, že jsou lehce a
nevhodně vyzbrojené‘.

546

547

Např.  ﻓﻌﻼﻗﺔ ﺯﻴﻨﺏ ﺒﺎﻝﺠﺩ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ,vztah Zajnab k dědovi je nejasná‘.
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275). Spojení nisf se substantivy mají standardní strukturu subst. + subst. (Hoogland, 1993:
70, 80) a jsou-li tato substantiva pluralizována, i nisf je ve tvaru plurálu – ’ansāf (Blau, 1981:
117).
- nisf se substantivy:
nisf haqīqa – polopravda
nisf dā’ira – půlkruh548 (Baalbaki, 2000: 1175; Hoogland, 2003: 900; Wehr, 1994:
1139; Zemánek et al., 2006: 732)
nisf dazzīna – půltucet
nisf qarn – půlstoletí549
nisf kura – polokoule, hemisféra550 (Baalbaki, 2000: 1175; Zemánek et al., 2006: 732)
nisf mārāt_ūn – půlmaraton551
nisf nihā’ī – semifinále552 (Baalbaki, 2000: 1175; Zemánek et al., 2006: 732)
- nisf s adjektivy:
nisf ’ustuwānī – poloválcový, půlválcový553
nisf ’otomātīkī – poloautomatický554
nisf sanawī – s půlroční periodicitou555 (Baalbaki, 2000: 1175; Hoogland, 2003: 900;
Wehr, 1994: 1139)
nisf šahrī – se čtrnáctidenní periodicitou556 (Baalbaki, 2000: 1175; Wehr, 1994: 1139)
nisf musanac – polozpracovaný, polotovarový557
nisf nihā’ī – semifinálový558 (Baalbaki, 2000: 1175)

548

Např.  ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻨﺼﻑ ﺩﺍﺌﺭﺓ,půlkruhový‘

549

Např.  ﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﻤﺭﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﻗﺭﻥ,Krize ale trvá déle než půlstoletí‘.

550

Např.  ﻨﺼﻑ ﺍﻝﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻲ,jižní polokoule‘

551

Např.  ﻝﻘﺏ ﺒﻁﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻝﺴﺒﺎﻕ ﻨﺼﻑ ﺍﻝﻤﺎﺭﺍﺜﻭﻥ,světový titul v půlmaratonu‘.

Např. ١٩٩٥  ﻭﺜﺄﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲ ﻝﺨﺴﺎﺭﺘﻴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻨﺭﻭﺝ ﻓﻲ ﻨﺼﻑ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻭﻨﺩﻴﺎل,americká reprezentace se za své
dvě prohry s Norskem pomstila na světovém šampionátu roku 1995‘.
552

553

Např.  ﻜﻌﺏ ﻨﺼﻑ ﺍﺴﻁﻭﺍﻨﻲ,poloválcovitý podpatek‘.

Např.  ﻭﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻝﻠﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻝﻨﺼﻑ ﺍﻭﺘﻭﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ,je to specializovaný systém k poloautomatickému
překladu‘.
554

555

Např.  ﺍﻝﻘﻤﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ,pravidelný půlroční summit‘.

556

Např.  ﻤﻭﻋﺩ ﺘﻅﺎﻫﺭﺘﻬﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻝﺸﻬﺭﻴﺔ,termín jejich pravidelné demonstrace každých čtrnáct dní‘.

557

Např.  ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﻭﻝﻴﺔ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ,suroviny a polotovary‘.

558

Např.  ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻨﺼﻑ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺒﻁﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻝﻠﺴﻴﺩﺍﺕ ﻝﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ,semifinálové kolo mistrovství světa v kopané žen‘.

94

Prefixace nisf
Ve vědecké terminologii se objevují termíny ve významu polo-/semi-, u nichž se nisf
vyskytuje v podobě prefixu buď se zachováním všech tří konzonantů nebo s elizí třetího
konzonantu fā’ – např. niszahrī ,semidorzální‘ (Badawi et al., 2004: 759). Takovéto termíny,
jejichž míra skutečného užívání v jazykové praxi pro nás zůstává nezodpovězenou otázkou,
jsou výsledkem slovotvorné metody naht, o níž jsme pojednali výše (viz 3.3.). Ani jeden
z takto tvořených výrazů například nenalezneme v technickém slovníku A. Sh. al-Khatiba
(2000) a vyhledávání v rozsáhlém elektronickém korpusu arabských textů nejrůznějšího
charakteru CLARA nezachytilo žádný lexém tohoto typu.

4.2.3.8. Výrazy se šibh (české předpony pseudo-/kvazi-/polo-)
Na závěr našeho pojednání o víceslovných konstrukcích v genitivním spojení se ještě
zmíníme o spojeních se substantivem šibh ,podobnost, stejnost‘ na pozici nomen regens
(Badawi et al., 2004: 233, 760-761; Monteil, 1960: 140; Oliverius, 2003: 9; Wright, 1898 II:
211). Tyto konstrukce se substantivy a adjektivy v češtině obvykle vyjadřují substantiva
a adjektiva s prefixy pseudo-, kvazi-, polo- nebo sub-. Ve spojení s adjektivy tyto konstrukce
strukturně a gramaticky zcela odpovídají obdobným výše zmíněným spojením s āajr a nisf,
avšak je-li na pozici nomen rectum substantivum v plurálu, šibh má tvar plurálu – ’ašbāh.
Takovéto konstrukce pak odpovídají modelu subst. + subst (Hoogland, 1993: 70, 80).
Povšimněme si, že některé významy se šibh se mohou překrývat s těmi s nisf. Následující
ustálená spojení jsme nalezli v publicistických textech:
- šibh se substantivy:
šibh ğazīra – poloostrov559 (Baalbaki, 2000: 661; Hoogland, 2003: 466; Oliverius,
2003: 9; Wehr, 1994: 530; Zemánek et al., 2006: 367)
šibh zill – polostín; penumbra560 (Baalbaki, 2000: 661; Wehr, 1994: 530)
šibh qārra – subkontinent561 (Baalbaki, 2000: 661; Hoogland, 2003: 466; Oliverius,
2003: 9; Wehr, 1994: 530; Zemánek et al., 2006: 367)
šibh mut_aqqaf – polovzdělanec, pseudointelektuál562
šibh mustacmara – polokolonie563 (Oliverius, 2003: 9; Zemánek et al., 2006: 367)

559

Např.  ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻜﻭﺭﻴﺔ,Korejský poloostrov‘.

560

Např.  ﻭﻤﻜﺙ ﺍﻝﻘﻤﺭ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﻅل ﻨﺤﻭ ﺴﺎﻋﺔ,Měsíc setrval v polostínu asi hodinu‘.

561

Např.  ﺸﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﺭﺓ ﺍﻝﻬﻨﺩﻴﺔ,Indický subkontinent‘.

562

Např.  ﻴﺴﻤﻭﻨﻬﻡ ﺒﺎﻝﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﺸﺒﺎﻩ ﺍﻝﻤﺜﻘﻔﻴﻥ,nazývají je intelektuály nebo polointelektuály‘.
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šibh muwassil – polovodič564
- šibh s adjektivy:
šibh istibdādī/dīktātōrī – polodiktátorský565
šibh istiwā’ī – subtropický566 (Baalbaki, 2000: 661; Zemánek et al., 2006: 360)
šibh dīmūqrātī – pseudodemokratický, polodemokratický567
šibh dīnī – pseudonáboženský, kvazináboženský568
šibh rasmī – polooficiální569 (Baalbaki, 2000: 661; Hoogland, 2003: 466; Wehr, 1994:
530; Zemánek et al., 2006: 367)
šibh sahrāwī – polopouštní; subsaharský570
šibh caskarī – polovojenský571 (Wehr, 1994: 530)
šibh cilmī – kvazivědecký (Oliverius, 2003: 9; Zemánek et al., 2006: 367)
šibh fīdīrālī – polofederální572
šibh majjit – polomrtvý573
šibh jadawī – poloautomatický, polomanuální574

Prefixace šibh
Stejně jako v případě kvantifikátoru nisf i výraz šibh se ve vědecké terminologii může
objevit v podobě prefixu, a to opět v úplném tvaru nebo s elizí třetího konzonantu bā’ – např.
šibhiğumla ,fráze‘ (Badawi et al., 2004: 761). I v tomto případě však není jísté, do jaké míry
se takto tvořená terminologie uplatňuje v praxi. Vyhledávání v korpusu CLARA dopadlo
stejně bezvýsledně jako tomu bylo u kompozit s nisf.
Např.  ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻭﻝﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺸﺒﻪ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ,přijímají to, že se změní na polokolonii
USA a západní Evropy‘.
563

564

Např.  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﺸﺒﺎﻩ ﺍﻝﻤﻭﺼﻼﺕ,v oblasti výroby polovodičů‘.

565

Např.  ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺸﺒﻪ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ,polodiktátorské vlády‘.

566

Např.  ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺸﺒﻪ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ,subtropické oblasti‘.

Např.  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺸﺒﻪ ﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﺍﻝﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺸﺒﻪ ﺸﻤﻭﻝﻲ ﻤﺭﻜﺯﻱ,transformace
politického systému v naší zemi z pseudodemokratického do polototalitního cetralizovaného systému.‘
567

568

Např.  ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺅﻴﺘﻴﻥ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺘﻴﻥ,shoda mezi dvěma pseudonáboženskými vizemi‘.

569

Např.  ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻨﺒﺎﺀ ﺍﻻﻨﺎﻀﻭل ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ,polooficiální turecká tisková agentura Anatol‘.

570

Např.  ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﺒﻪ ﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ,polopouštní oblast‘;  ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ,subsaharská Afrika‘.

571

Např.  ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ,polovojenské jednotky‘.

Např.  ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﺭﺍﻝﻲ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻭﺒﻠﺠﻴﻜﺎ,polofederální režim fungující ve Švýcarsku a
Belgii‘.
572

573

Např.  ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺘﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺒﺎل ﺍﻝﻭﻋﺭﺓ ﺸﺒﻪ ﻤﻴﺘﺔ,polomrtvá se dala do chůze v kamenitých horách‘.

574

Např.  ﺍﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻴﺩﻭﻴﺔ ﺍﻭ ﺸﺒﻪ ﻴﺩﻭﻴﺔ,manuální nebo poloautomatické metody výroby‘ (CLARA).
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5. Závěr
V této práci jsme s využitím elektronického korpusu publicistických textů (libanonský
deník al-Hajāt – ročníky 2001-2003) provedli analýzu vybraných jednoslovných výrazů a
víceslovných konstrukcí v současné MSA.
V první teoretické části naší práce (kap. 2. a 3.) jsme stručně pojednali o arabské stylistice,
přičemž jsme se prodrobněji zaměřili především na lexikologickou charakteristiku arabského
publicistického stylu (kap. 2.). Následně jsme nastínili jednotlivé slovotvorné metody, jichž se
v MSA využívá k obohacování slovní zásoby, a to především v oblasti tvorby odborné
terminologie (kap. 3.). Těmito metodami jsou: derivace (ištiqāq), přejímání cizích slov
(tacrīb), kompozice (naht), sémantický posun (mağāz) a překlad (tarğama). Tato první část
nám pak poskytla určité teoretické zázemí, na které jsme mohli navázat při naší další
lexikální, sémantické a syntaktické analýze.
Samotné analýze vybraných jevů podpořené prací s korpusem a dokládané řadou příkladů
je věnována kapitola 4., jež tvoří jádro naší práce. V první části jsme analyzovali jednoslovné
výrazy (4.1.) a nejprve jsme se zaměřili na derivační potenciál cizích výpůjček. Kromě
omezených možností neasimilovaných výpůjček, které mohou produkovat další deriváty jen
prostřednictvím externí derivace (sufixací), jsou asimilované výpujčky schopné podstupovat i
derivaci interní. Podařilo se nám zachytit několik především čtyřradikálových sloves
derivovaných denominací z cizích výpůjček, které jsme klasifikovali jako neologismy
(taktaka, raskala, fabraka, makjağa). Čtyřkonzonantní kořeny cizího původu jsou evidentně
dosti produktivní v případě odvozování sloves denominací zřejmě proto, že nezasahují do
kvantitativně dominantního systému trojkonzonantních sloves a nezvyšují tak jeho případnou
homonymii.
Dále jsme zkoumali deriváty s adjektivním sufixem -ī (nisba) a s ním úzce souvisejícím
sufixem -īja pro tvorbu abstrakt a konstatovali jsme, že jejich derivační bází může být v MSA
vlastně jakýkoli neslovesný slovní kmen. Za pozornost stojí podle našeho názoru zejména
narůstající počet derivací od substantiv v plurálu, a to nejen těch odvozených od lomeného
plurálu, ale i od vnějšího plurálu ženského rodu (např. maclūmātī – maclūmātīja, mu’assasātī
atd.).
Také jsme se zaměřili na některá nová čtyřkonzonantní slovesa denominativního původu,
která byla odvozena z trojkonzonantního kořene buď vložením dalšího radikálu (typ fawcala –
např. cawlama), nebo identifikací nového kořene zahrnujícího v sobě kromě původního
trojkonzonantního kořene i derivační afix (např. tamahwara II.).
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V druhé části 4. analytické kapitoly (4.2.) jsme se věnovali strukturní, sémantické a
syntaktické analýze kompozit a víceslovných výrazů (kolokací), jejichž společným
jmenovatelem se zdá být u většiny případů cizí jazykový model, což ale nelze vždy tvrdit
jednoznačně. Mezi kompozita jsme zahrnuli také pojednání o substantivech a adjektivech
s prefigovanou negativní částicí lā a to proto, že v arabské lingvistické tradici je takovýto
způsob slovotvorby vnímán spíše než jako prefixace jako jistá varianta kompozice (tzv. tarkīb
mazğī).
V rámci kompozit jsme se zaměřili zejména na některá specificky publicistická
kompozitní adjektiva (šarq-’awsatī, cālam-t_ālit_ī), která jsou jednoznačně inspirována cizím
modelem. Aplikovali jsme test distribuce morfémů flexe, abychom potvrdili skutečnou
kompozitní povahu tohoto typu lexémů vzhledem k tomu, že bývají obvykle psány zvlášť
jako dvě slova. Velmi pozoruhodný je také ten typ kompozitních adjektiv, který obsahuje
jeden cizí a jeden původní arabský komponent (např. ğījū-sijāsī).
Dále jsme podrobili zkoumání již zmíněné víceslovné konstrukce (kolokace), které jsme
roztřídili podle syntaktických specifik na atributivní konstrukce (převážně s participii) a na
konstrukce v genitivní spojení. U obou dvou typů konstrukcí jsme se také pomocí korpusu
snažili sledovat produktivitu dalších derivátů či transformace na jiné slovní druhy od téhož
kořene (např. sū’ al-hazz > sajji’ al-hazz; sū’ al-istiālāl > ’asā’a ’l-istiālāl > ’isā’at alistiālāl). Naprostá většina námi studovaných konstrukcí byla vybrána a studována s cílem
poukázat na prostředky, jež MSA využívá k vyjádření cizích jednoslovných výrazů se
sufixem jako -telný a zejména pak s prefixy (anti-/proti-, bez-, auto-/samo-, ne-/de-/in-, re/znovu-, multi- a dalšími). Nezřídka je tedy možné u těchto případů kolokací v pozadí vidět
cizí jazykový model, ale většinou ho nelze jednoznačně konstatovat, protože se jedná o
původní arabské prostředky.
Naši pozornost zaujalo také genitivní spojení výrazu āajr, a to především s participii a
adjektivy. Konstatovali jsme, že v tomto případě se již nejedná o vytváření kolokací v pravém
smyslu, ale spíše o jev přesahující lexikální plán, tedy o gramatikalizovaný způsob tvoření
negativních adjektiv a participií. Totožné rysy jsme pak identifikovali též u genitivního
spojení nisf a šibh s adjektivy a participii, jejichž význam je jimi specificky modifikován.
Celkově je zřejmé, že arabština disponuje celou řadou prostředků, jak vytvářet nové
významy, i když, jak ukazuje námi shromážděný materiál, činí tak především pod vnějším
tlakem (cizí jazyky, nutnost přejímání terminologie). Co se týče přejímání cizích slov, tak je
nutné konstatovat, že možné neologismy s trojkonzonantním kořenem je relativně obtížné
odhalit, protože často nijak nevybočují z obvyklé podoby dalších trojkonzonantních
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arabských slov a je tedy velmi těžké kvantifikovat, kolik takovýchto cizích slov se v rámci
trojkonzonantního kořene může vyskytovat. S tímto vědomím a tudíž s možným zkreslením si
dovolíme konstatovat, že hlavní způsob přejímání cizí slovní zásoby a vytváření nových slov
se děje především u slov čtyřkonsonantních a také v rámci spojování slovních jednotek. Je
zřejmé, že rozšířený názor, že arabština netvoří kompozita či se jim snaží vyhýbat, je ve světle
naší práce neudržitelný – naopak, arabština si vyvinula celou řadu způsobů kompozice, i když
většina těchto „kompozit“ nepřechází na úroveň skutečné jednoslovné jednotky (kompozita
v pravném slova smyslu), ale zůstává na úrovni syntagmatického spojení, tedy jako kolokace.
Rozpětí modelů v rámci této „kompozice“ je relativně široké. Pohybuje se od gramaticky
průzračného genitivního spojení až ke skutečné kompozici (typ šarq-’awsatī). Velmi
produktivní a v publicistickém stylu poměrně oblíbený prostředek takovéto „kompozice“ je
také adjektivní genitivní spojení, kde u mnohých tvarů nelze hovořit o cizím vlivu, naopak jde
spíše o prvek pocházející z tradiční arabské gramatiky, přestože na první pohled jakoby
porušuje pravidla determinace. To je také příčinou toho, že rodilí mluvčí v takovémto typu
konstrukcí velice často chybují. Uprostřed této škály „kompozit“ se pohybují tvary, které
nepříliš odpovídají tradičnímu pojetí arabské syntagmatiky především z hlediska určenosti
(āajr se členem). Je zřejmé, že se jedná o stav neustálený a přechodný a bude bezpochyby
zajímavé sledovat, kudy se bude ubírat další vývoj.
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RESUMÉ
Způsoby rozšiřování arabské slovní zásoby s důrazem na publicistický styl
Tato práce se skládá ze dvou částí. První teoretická část poskytuje stručnou převážně
lexikální charakteristiku jazyka arabského publicistického stylu (kap. 2.) a také podává
přehled slovotvorných metod, které se používají v moderní spisovné arabštině zejména pro
tvorbu odborné teminologie (kap. 2.), tj. derivace (ištiqāq), přejímání cizích slov (tacrīb),
kompozice (naht), posun významu (mağāz) a překlad (tarğama).
Druhá část (kap. 4.), založená na práci s elektronickým korpusem publicistických textů
(libanonský deník al-Hajāt), analyzuje slovotvorné, strukturní, sémantické a syntaktické
aspekty vybraných jednoslovných výrazů, kompozit a víceslovných spojení (kolokací) v
moderní spisovné arabštině. Studie je opatřena arabsko-českým slovníčkem v textu
uvedených výrazů (příloha).

ENGLISH SUMMARY
The Ways of Enriching the Arabic Lexicon with a Special Respect to Journalistic Style

The present study consists of two parts. The first, theoretical part focuses on brief and mostly
lexical characteristics of the Arabic media language style (Chapter 2) and describes in outline
all word-formational methods used in Modern Standard Arabic for lexical innovation,
especially in the field of scientific and technical vocabulary (Chapter 3), i.e. derivation
(ištiqāq), lexical borrowing (tacrīb), composition (naht), semantic extension (mağāz), and
translation (tarğama).
The second part (Chapter 4), based on a digitalized corpus of newspaper texts (Lebanese daily
newspaper al-Hayāt), deals in detail with word-formational, structural, syntactic, and
semantic analysis of selected one-word, compound and multi-word lexical units (collocations)
in Modern Standard Arabic. An Arabic-Czech dictionary of all lexical material treated in the
text is attached to the study (Appendix).
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PŘÍLOHA – ARABSKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Vzhledem k tomu, že naše práce obsahuje bohatý lexikální materiál, který je v textu
zmiňován pouze v transliteraci do latinky nebo je obsažen v nevokalizovaných příkladech
v poznámkách pod čarou, uznali jsme za vhodné shromáždit všechny v textu probírané výrazy
a vytvořit z nich následující slovníček. Všechna slova jsou plně vokalizována a jsou řazena
podle arabské abecedy, avšak nikoli podle systému slovních kořenů, nýbrž podle pořadí
písmen. Tento systém řazení byl zvolen kvůli snadnějsí orientaci u víceslovných spojení.

ﺍ

protiopatření
součet, souhrn
jednostranný
jednopolární
rezerva, zásoba, záloha, záložník
dobře použít
dobře využít
dobře odhadnout
telefon
zneužít
dezinterpretovat
podcenit, špatně odhadnout
zneužití
zneužití
jeden aspirin
zpravodajský, související s tajnými službami
samospráva, autonomie
nezávislost, samostatnost
kontinuální
kontinuita
islamizovat
označit; udělit vízum
fundamentalismus

 ﹲﺓﺎﺩﻣﻀ ﺕ
 ﺍﺀَﺍﺟﺮ ﹺﺇ

ﻟﻲﺎﺟﻤ ﹺﺇ

ﺐ
 ﺍﳉﹶﺎﹺﻧ ﹺﺩﻱ ﺎﹸﺃﺣ
ﺔ  ﺍﻟ ﹸﻘ ﹾﻄﹺﺒﻴﺩﻱ ﺎﹸﺃﺣ
ﻃﻲ ﺎﺘﻴﺣ ﺍ

ﺎ ﹶﻝﻌﻤ ﺘﺳ ﻻ  ﺍIV. ﻦ ﺴ
 ﺣ ﹶﺃ
ﻼ ﹶﻝ
ﻐ ﹶ ﺘﺳ ﻻ  ﺍIV. ﻦ ﺴ
 ﺣ ﹶﺃ
ﺮ ﻳ ﹾﻘﺪ ﺍﻟﺘIV. ﻦ ﺴ
 ﺣ ﹶﺃ

ﺰ ﺭﺯﹺﻳ ﹺﺇ

ﻼ ﹶﻝ
ﻐ ﹶ ﺘﺳ ﻻ  ﺍIV. ﺎ َﺀﹶﺃﺳ

ﺮ ﺴ
ِ  ﹾﻔ ﺍﻟﺘIV. ﺎ َﺀﹶﺃﺳ

ﺮ ﻳ ﹾﻘﺪ ﺍﻟﺘIV. ﺎ َﺀﹶﺃﺳ
ﺍ ﹺﻡﺨﺪ
 ﺘﺳ ﻻ ﺎ َﺀ ﹸﺓ ﺍﹺﺇﺳ
ﻼ ﹺﻝ
ﻐ ﹶ ﺘﺳ ﻻ ﺎ َﺀ ﹸﺓ ﺍﹺﺇﺳ

ﻨ ﹲﺔﺳﺒﹺﺮﻳ ﹶﺃ

ﺗﻲﺍﺎﺭﺨﺒ
 ﺘﺳ ﺍ

ﺗﻲﻼ ﹲﻝ ﺫﹶﺍ
ﺘ ﹾﻘ ﹶﺳ ﺍ

 ﹲﺔﻟﻴﻼ
ﺘ ﹾﻘ ﹶﺳ ﺍ

ﺍ ﹺﺭﻱﻤﺮ ﺘﺳ ﺍ
 ﹲﺔﺍ ﹺﺭﻳﻤﺮ ﺘﺳ ﺍ

(tranzitivní) ﻢ ﺳ ﹶﻠ
 ﹶﺃ

II. ﺮ ﹶﺃﺷ

 ﹲﺔﻟﻴﻮﹸﺃﺻ
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reorganizovat, přeorganizovat
přepsat
znovuoživení
znovupoužití, recyklace
rehabilitace (soudní, morální), znovuzískání respektu
znovuvybudování, rekonstrukce
znovuzvolení
znovuoživení, revitalizace
znovuvybudování, rekonstrukce
rehabilitace; rekvalifikace; rekonstrukce
reinterpretace
znovurozpohybování
přerovnání, přeskupení
znovuspuštění
znovusestavení
znovuvybudování, rekonstrukce
přehodnocení
reaktivizace
reorganizace
znovunastolení, obnovení rovnováhy
znovusjednocení
přerozdělení
repatriace
znovurozvržení, znovurozplánování
překreslení
přeformulování; znovuzformování
obnovení vztahů
revize
restrukturalizace
dát něčemu zelenou
mediální; pracovník v médiích
hypotetický, virtuální

ﻢ ﻴﻨﻈ  ﺍﻟﺘIV. ﺩ ﺎﹶﺃﻋ
ﺑ ﹶﺔﺎﻜﺘ  ﺍﻟIV. ﺩ ﺎﹶﺃﻋ
ﺎ ِﺀﺣﻴ ﺩ ﹸﺓ ﺍ ِﻹ ﺎﹺﺇﻋ

ﺎ ﹺﻝﻌﻤ ﺘﺳ ﻻ ﺩ ﹸﺓ ﺍ ﺎﹺﺇﻋ

ﺎ ﹺﺭﺘﺒﻋ ﻻ ﺩ ﹸﺓ ﺍ ﺎﹺﺇﻋ
ﻤﺎ ﹺﺭ ﻋ ﺩ ﹸﺓ ﺍ ِﻹ ﺎﹺﺇﻋ

ﺏ
ﺎ ﹺﺘﺨﻧﻻ ﺩ ﹸﺓ ﺍ ﺎﹺﺇﻋ
ﺵ
ﺎ ﹺﻧﻌﺩ ﹸﺓ ﺍ ِﻹ ﺎﹺﺇﻋ
ﺎ ِﺀﺩ ﹸﺓ ﺍﻟﹺﺒﻨ ﺎﹺﺇﻋ

ﻴ ﹺﻞ ﹾﺄﻫﺩ ﹸﺓ ﺍﻟﺘ ﺎﹺﺇﻋ
 ﹾﺄﻭﹺﻳ ﹺﻞﺩ ﹸﺓ ﺍﻟﺘ ﻋﺎ ﹺﺇ

ﻚ
 ﺤﺮﹺﻳ
 ﺩ ﹸﺓ ﺍﻟﺘ ﺎﹺﺇﻋ
ﺐ
ﻴ ﹺﺮﺗ ﺩ ﹸﺓ ﺍﻟﺘ ﺎﹺﺇﻋ

ﻴ ﹺﻞﺸﻐ
 ﺩ ﹸﺓ ﺍﻟﺘ ﺎﹺﺇﻋ

ﻴ ﹺﻞﺸﻜ
 ﺩ ﹸﺓ ﺍﻟﺘ ﺎﹺﺇﻋ
ﲑ
ﻤ ﹺ ﻌ ﺩ ﹸﺓ ﺍﻟﺘ ﺎﹺﺇﻋ

 ﹾﻘﻴﹺﻴ ﹺﻢﺍﻟﺘ/ ﹾﻘ ﹺﻮ ﹺﱘﺩ ﹸﺓ ﺍﻟﺘ ﺎﹺﺇﻋ

ﻂ
 ﻴﻨﺸ ﺩ ﹸﺓ ﺍﻟﺘ ﺎﹺﺇﻋ
ﻴ ﹺﻢﻨﻈ ﺩ ﹸﺓ ﺍﻟﺘ ﺎﹺﺇﻋ

ﻥ ﺯ ﺍﻮﺩ ﹸﺓ ﺍﻟﺘ ﺎﹺﺇﻋ

ﺪ ﻴﻮﺣ ﺩ ﹸﺓ ﺍﻟﺘ ﺎﹺﺇﻋ

ﻮﺯﹺﻳ ﹺﻊ ﺩ ﹸﺓ ﺍﻟﺘ ﺎﹺﺇﻋ

ﲔ
ﻃ ﹺ ﻮ ﺩ ﹸﺓ ﺍﻟﺘ ﺎﹺﺇﻋ
ﺔ ﻭﹶﻟ ﺪ ﳉ
ﺩ ﹸﺓ ﺍ ﹶ ﺎﹺﺇﻋ

ﺳ ﹺﻢ ﺩ ﹸﺓ ﺍﻟﺮ ﺎﹺﺇﻋ

ﺔ ﺎ ﹶﻏﻴﺍﻟﺼ/ﻍ
ﻮ ﹺ ﺩ ﹸﺓ ﺍﻟﺼ ﺎﹺﺇﻋ
ﺕ
 ﻼﻗﹶﺎ
ﻌ ﹶ ﺩ ﹸﺓ ﺍﻟ ﺎﹺﺇﻋ
ﻲ ﹶﻈ ﹺﺮ ﻓﺩ ﹸﺓ ﺍﻟﻨ ﺎﹺﺇﻋ

ﺔ ﻴ ﹶﻜ ﹶﻠ ﺩ ﹸﺓ ﺍ ﹶﳍ ﺎﹺﺇﻋ

ﺮ ﻀ
 ﺧ ﻮ َﺀ ﺍ َﻷ  ﺍﻟﻀIV.ﻋﻄﹶﻰ ﹶﺃ

ﻣﻲ ﻼ
ﻋ ﹶ ﹺﺇ

ﺿﻲ
 ﺍﺘﺮﺍ ﹾﻓ
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soběstačnost, svépomoc
většina
emirátský; Emiráťan
možnost
mezinárodní; vztahující se k OSN
internet
anglo-americký
robot
polidštit, humanizovat
separatistický; separatista
automatizmus
euro-středomořský
priorita
prioritní, primární
ekologický

ﺗﻲﺘﻔﹶﺎ ٌﺀ ﺫﹶﺍﺍ ﹾﻛ

 ﹲﺔﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜ ﹺﺮﻳ

ﺗﻲﺍﺎﺭﹺﺇﻣ
 ﹲﺔﻣﻜﹶﺎﹺﻧﻴ ﹺﺇ

ﻤﻲ ﻣ ﹸﺃ

ﺎﺕﺮﻧ ﺘﻧﹺﺇ/ﺮﻧﹺﻴﺖ ﺘﻧﹺﺇ/ﺮﻧﹺﺖ ﺘﻧﹺﺇ
ﻛﻲ ﲑ
 ﻣ ﺠﻠﹸﻮ ﹶﺃ
 ﻧﹶﺃ

ﻟﻲﺎ ﹲﻥ ﺁﻧﺴﹺﺇ
ﻦ ﺴ
 ﻧﺃ

ﻟﻲﺎﻔﺼ ﻧﺍ

 ﹲﺔﻜﻴ ﺗﺎﻮﻣﺃﹸﻭﺗ

ﻄﻲ ﻮﺳ ﺘﻣ ﻭﺃﹸﻭﺭ/ﻄﻲ ﻮﺳ ﺘﻣ ﻭﺃﹸﻭﺭ
 ﹲﺔﻭﹶﻟ ﹺﻮﻳ ﹶﺃ

ﻟﻲﹶﺃﻭ

ﺇﹺﻳﻜﹸﻮﻟﹸﻮ ﹺﺟﻲ

ﺏ

velmi důležitý
vysoce komplikovaný
vysoce citlivý
vysoce nebezpečný
telegraf
obojživelný
software

ﺔ ﻴﻫﻤ ﻟ ﹸﻎ ﺍ َﻷﺎﺑ
ﺪ ﻴﻌﻘ ﻟ ﹸﻎ ﺍﻟﺘﺎﺑ

ﺔ ﺳﻴ ﺎﳊﺴ
ﻟ ﹸﻎ ﺍ ﹶﺎﺑ
ﺓ ﺭ ﳋﻄﹸﻮ
ﻟ ﹸﻎ ﺍ ﹸﺎﺑ

ﻕ
 ﺮ ﺑ

ﺋﻲﺎﺮﻣ ﺑ

ﺕ
 ﺎﺠﻴ
ﻣ ﹺ ﺮ ﺑ

pronést: bi-smi ’llāh [ar-rahmān ar-rahīm] ,ve
jménu Boha, Milosrdného, Slitovného‘
rozházet

ﻤ ﹶﻞ ﺴ
 ﺑ

dlouhodobý; dlouhého dosahu, doletu

ﻯﺪ ﺍ ﹶﳌﺪ ﻌﹺﻴﺑ

krystaloid
související s Port Saidem, portsaidský
mezikulturní, interkulturní
mezi-, vzájemný

ﺮ ﻌﹶﺜ ﺑ

ﺍﹺﻧﻲﻮﺭ ﹺﺑﻠﱠ

ﺪﻱ ﻴﺳﻌ ﺭ ﻮﺑ
ﻓﻲ ﻴﹶﺜﻘﹶﺎ ﺑ

ﻴﹺﻨﻲ ﺑ

ﺕ
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islamizovat se
polidštit se
infra-, spodní
sebedestrukce, sebezničení
kumulativní
likvidační; vyřazovací
expresivnost; expresionismus
mnohodimenzionálnost, multidimenzionálnost
pluralita (politických) stran
pluralita názorů
multifunkčnost
polyfonie
mnohopolarita, multipolarita
polyteismus
mnohobarevnost, polychromatičnost
kulturní rozmanitost, multikulturalismus
nadnárodní, mnohonárodnostní charakter;
multietnicita
mnohoženství, polygynie
vícevrstevnost, mnohovrstevnatost
víceúrovňovost, mnohoúrovňovost
mnohoznačnost, polysémie
mnohojazyčnost, multilingvismus; polyglotismus
pluralita, pluralismus
pluralita (politických) stran
pluralita názorů
kulturní rozmanitost
pluralita (politických) stran
hutnický, hutní, metalurgický
globalizovat se
pokrokový
taktizovat
taktický

II. ﻢ ﺳ ﹶﻠ
 ﺗﹶﺄ

II. ﻦ
ﺴ
 ﻧﺗﹶﺄ

ﺘﻲﺤ
 ﺗ

ﺗﻲﲑ ﺫﹶﺍ
 ﻣ ﺪ ﺗ

ﻤﻲ ﺍ ﹸﻛﺗﺮ

ﺼ ﹶﻔ ﹺﻮﻱ
 ﺗ

 ﹲﺔﲑﻳ
ﻌﹺﺒ ﹺ ﺗ

ﺩ ﺎﺑﻌﺩ ﺍ َﻷ ﻌﺪ ﺗ

ﺏ
ﺍ ﹺﺣﺰ ﺩ ﺍ َﻷ ﻌﺪ ﺗ
ﺍ ِﺀﺩ ﺍﻵﺭ ﻌﺪ ﺗ

ﺕ
 ﺎﺪﻣ ﺨ
 ﺘﺳ ﻻ ﺩ ﺍ ﻌﺪ ﺗ

ﺕ
 ﺍﺻﻮ
 ﺩ ﺍ َﻷ ﻌﺪ ﺗ

ﺏ
ﺩ ﺍ َﻷ ﹾﻗﻄﹶﺎ ﹺ ﻌﺪ ﺗ

ﺔ ﻬ ﻟﺩ ﺍﻵ ﻌﺪ ﺗ

ﻥ ﺍﺩ ﺍ َﻷﹾﻟﻮ ﻌﺪ ﺗ

ﺕ
 ﺩ ﺍﻟﺜﱠﻘﹶﺎﻓﹶﺎ ﻌﺪ ﺗ

ﺕ
 ﺎﺴﻴ
ِ ﻨ ﳉ
 ﺩ ﺍ ﻌﺪ ﺗ
ﺝ
ﺍ ﹺﺯﻭ  ﺍ َﻷ/ﺕ
 ﺎﳚﺍﻟﺰ/ﺕ
 ﺟﺎ ﻭ ﺩ ﺍﻟﺰ ﻌﺪ ﺗ
ﺕ
 ﺒﻘﹶﺎﺩ ﺍﻟﻄﱠ ﻌﺪ ﺗ

ﺕ
 ﺎﻮﻳ ﺘﺴ
 ﺩ ﺍ ﹸﳌ ﻌﺪ ﺗ
ﺎﻧﹺﻲﺩ ﺍ ﹶﳌﻌ ﻌﺪ ﺗ

ﺕ
 ﺎﺩ ﺍﻟﱡﻠﻐ ﻌﺪ ﺗ

 ﹲﺔﺩﻳ ﻌﺪ ﺗ

ﺏ
ﺍ ﹺﺣﺰ  ﹸﺔ ﺍ َﻷﺩﻳ ﻌﺪ ﺗ

ﺍ ِﺀ ﹸﺔ ﺍﻵﺭﺩﻳ ﻌﺪ ﺗ

 ﹲﺔﻓﻴ  ﹲﺔ ﹶﺛﻘﹶﺎﺩﻳ ﻌﺪ ﺗ

 ﹲﺔﺰﹺﺑﻴ ﺣ  ﹲﺔﺩﻳ ﻌﺪ ﺗ
ﻳﹺﻨﻲﻌﺪﺗ

II. ﻢ ﻮﹶﻟ ﻌ ﺗ

ﻣﻲ ﺗ ﹶﻘﺪ

ﻚ
 ﺘﺗ ﹾﻜ

ﻜﻲ ﻴﺗ ﹾﻜﺘ
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technologický
televize
televizní
telefonovat
točit se kolem
následovat, držet se nějakého směru/proudu
soustředit se na/v
být zdramatizovaný
autofinancování
proud

ﻮﻟﹸﻮ ﹺﺟﻲﺗ ﹾﻜﻨ

ﻮ ﹲﻥﺰﻳ ﻔ ﻠ ﺗ

ﻮﹺﻧﻲﺰﻳ ﻔ ﻠ ﺗ
ﻦ ﺗ ﹾﻠ ﹶﻔ

ﻮ ﹶﻝ ﺣ II. ﺭ ﻮ ﺤ
 ﻤ ﺗ
 ﺑﹻII. ﺐ
 ﻫ ﻤ ﹾﺬ ﺗ

ﻲ ﻓII. ﺰ ﺮ ﹶﻛ ﻤ ﺗ

II. ﺡ
 ﺮ ﺴ
 ﻤ ﺗ

ﺗﻲﻤﻮﹺﻳ ﹲﻞ ﺫﹶﺍ ﺗ

ﺭ ﺎﺗﻴ

ﺙ

trojrozměrný, trojdimenzionální
bisexuální
bipolární
dvounárodnostní
dvojjazyčný, bilingvní
kontrarevoluce

ﺩ ﺎﺑﻌ ﺍ َﻷﺛﻲﻼ
ﹸﺛ ﹶ
ﺲ
ﻨ ﹺ ﳉ
  ﺍﺋﻲﺎﹸﺛﻨ

ﺔ  ﺍﻟ ﹸﻘ ﹾﻄﹺﺒﻴﺋﻲﺎﹸﺛﻨ

ﺔ ﻣﻴ ﻮ  ﺍﻟ ﹶﻘﺋﻲﺎﹸﺛﻨ
ﺔ ﻐ  ﺍﻟﱡﻠﺋﻲﺎﹸﺛﻨ

 ﹲﺓﺎﺩﻣﻀ ﺭ ﹲﺓ ﻮ ﹶﺛ

ﺝ

seřadit, roztřídit, rozvrhnout, naplánovat,
katalogizovat
chirurg

ﻭ ﹶﻝ ﺪ ﺟ

chirurgie

ﺣ ﹲﺔ ﺍﹺﺟﺮ

molekula
kámen, balvan
tramvaj
masový
jihoafrický; Jihoafričan
připravenost, forma (sportovní)
geopolitický
geopolitický

ﺡ
 ﺍﺟﺮ

ﻱ ٌﺀ
 ﺰ ﺟ

ﺩ ﻮﺟ ﹾﻠﻤ

ﺯ ﺎﺟﻤ

ﲑﻱ
ﻫ ﹺ ﻤﺎ ﺟ

ﺏ ﹺﺇ ﹾﻓﺮﹺﻳﻘﻲ
 ﻮﺟﻨ

 ﹲﺔﻮ ﹺﺯﻳﺟﻬ

ﺳﻲ ﺎﺳﻴ ﻮﹺﺟﻴ

ﻜﻲ ﺘﻴﻮﻟﻮﺑﹺﺟﻴ

ﺡ

železný

ﺪﻱ ﻳﺣﺪ
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dobře informovaný
dobře připravený
dobře zorganizovaný
mající štěstí
bezúhonný
dobře míněný, s dobrým úmyslem
dobrý výběr
dobré vedení, dobré řízení
pěkné chování
dobrý odhad
dobrá organizace
dobré sousedství
štestěna, štastná náhoda, přízeň osudu
pěkné chování
bezúhonnost
pohostinnost
štestěna, štastná náhoda, přízeň osudu
dobré mínění o
dobré zacházení
dobrý úmysl
hadramautský
právní; právník
samospráva, autonomie
provádět hydrolýzu
pronést: al-hamdu li-’llāhi ,Chvála Bohu‘ (KA)
c

hanafijsko-mu tazilovský
pracovat na počítači, provádět početní operaci
pronést : lā haula wa lā quwwata ’illā bi-’llāhi ,Není
síly ani moci leč u Boha‘ (KA)
životní

ﻉ
ﻼﹺ
ﻻﻃﱢ ﹶ ﻦ ﺍ ﺴ
 ﺣ
ﺩ ﺍﻋﺪ ﻦ ﺍ ِﻹ ﺴ
 ﺣ

ﻴ ﹺﻢﻨﻈ ﻦ ﺍﻟﺘ ﺴ
 ﺣ

ﳊﻆﱢ
ﻦ ﺍ ﹶ ﺴ
 ﺣ

ﻙ ﻠﻮﺍﻟﺴﺓ ﻭ ﲑ
 ﻦ ﺍﻟﺴ ﺴ
 ﺣ
ﺔ ﻴﻦ ﺍﻟﻨ ﺴ
 ﺣ

ﺎ ﹺﺭﺘﻴﺧ ﻻ ﻦ ﺍ ﺴ
 ﺣ

ﺓ ﺭ ﺩﺍ ﻦ ﺍ ِﻹ ﺴ
 ﺣ

ﻑ
 ﺼﺮ
 ﻦ ﺍﻟﺘ ﺴ
 ﺣ
ﻳ ﹺﺮ ﹾﻘﺪﻦ ﺍﻟﺘ ﺴ
 ﺣ

ﻴ ﹺﻢﻨﻈ ﻦ ﺍﻟﺘ ﺴ
 ﺣ

ﺍ ﹺﺭﳉﻮ
 ﻦ ﺍ ﺴ
 ﺣ

ﳊﻆﱢ
ﻦ ﺍ ﹶ ﺴ
ِ ﺣ

ﻙ ﻠﹸﻮﻦ ﺍﻟﺴ ﺴ
 ﺣ

ﻙ ﻠﹸﻮﺍﻟﺴﺓ ﻭ ﲑ
 ﻦ ﺍﻟﺴ ﺴ
 ﺣ
ﺔ ﺎ ﹶﻓﻴﻦ ﺍﻟﻀ ﺴ
 ﺣ

ﻟ ﹺﻊﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎ ﺴ
 ﺣ

 ﺑﹻﻦ ﺍﻟﻈﱠﻦ ﺴ
 ﺣ
ﺔ ﻣ ﹶﻠ ﺎﻦ ﺍ ﹸﳌﻌ ﺴ
 ﺣ

ﺔ ﻴﻦ ﺍﻟﻨ ﺴ
 ﺣ
ﻣﻲ ﺮ ﻀ
 ﺣ
ﻗﻲ ﺣﻘﹸﻮ

ﺗﻲﻢ ﺫﹶﺍ ﺣ ﹾﻜ

ﻤﹶﺄ ﺣ ﹶﻠ

ﺪ ﹶﻝ ﻤ ﺣ

ﻠﻲ ﺘ ﻨ ﹶﻔ ﺣ

ﺐ
 ﺳ ﻮ ﺣ

ﻖ ﻮﹶﻟ ﺣ /ﻮ ﹶﻗ ﹶﻞ ﺣ
ﺗﻲﺎﺣﻴ

ﺥ

bez zbraní hromadného ničení
bez jaderných zbraní

ﻣ ﹺﻞ ﺎﺎ ﹺﺭ ﺍﻟﺸﻣﺔ ﺍﻟﺪ ﺤ
 ﻠ ﺳ ﻦ ﹶﺃ ﻣ ﺎ ﹴﻝﺧ

ﺔ ﻮ ﹺﻭﻳ ﻨﺔ ﺍﻟ ﺤ
 ﻠ ﺳ ﻦ ﺍ َﻷ ﻣ ﺎ ﹴﻝﺧ
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bezbolestný
beze ztráty
odtučněný, bez tuku
bezolovnatý
bezolejnatý
neobydlený, bez obyvatel
bez cukru, dia
bezchybný
bezsirnatý
bez alkoholu, nealkoholický
bez chemikálií
bezrizikový
bez významu, beze smyslu, bezobsažný
bez chemických látek
bez konzervantů, bez konzervačních látek
týkající se služeb
zálivový, související se Zálivem

ﻦ ﺍ َﻷﹶﻟ ﹺﻢ ﻣ ﺎ ﹴﻝﺧ

ﺓ ﺭ ﺎﳋﺴ
ﻦ ﺍ ﹶ ﻣ ﺎ ﹴﻝﺧ
ﺳ ﹺﻢ ﻦ ﺍﻟﺪ ﻣ ﺎ ﹴﻝﺧ

ﺹ
ﺎ ﹺﺻﻦ ﺍﻟﺮ ﻣ ﺎ ﹴﻝﺧ
ﺕ
 ﻮﻳﻦ ﺍﻟﺰ ﻣ ﺎ ﹴﻝﺧ

ﻥ ﻜﱠﺎﻦ ﺍﻟﺴ ﻣ ﺎ ﹴﻝﺧ

ﻜﱠ ﹺﺮﻦ ﺍﻟﺴ ﻣ ﺎ ﹴﻝﺧ

ﺏ
ﻮ ﹺﻌﻴ ﻦ ﺍﻟ ﻣ ﺎ ﹴﻝﺧ

ﺖ
 ﺒﺮﹺﻳ ﻜ ﻦ ﺍﻟ ﻣ ﺎ ﹴﻝﺧ
ﻮ ﹺﻝﻦ ﺍﻟ ﹸﻜﺤ ﻣ ﺎ ﹴﻝﺧ

ﺕ
 ﺎﻤ ﹺﻮﻳ ﻴﻦ ﺍﻟﻜ ﻣ ﺎ ﹴﻝﺧ

ﻃ ﹺﺮ ﺎﻦ ﺍ ﹶﳌﺨ ﻣ ﺎ ﹴﻝﺧ
ﻰﻌﻨ ﻦ ﺍ ﹶﳌ ﻣ ﺎ ﹴﻝﺧ

ﺔ ﺎ ﹺﻭﻳﻤﻴ ﻴ ﺍﻟﻜﺍﺩﻦ ﺍ ﹶﳌﻮ ﻣ ﺎ ﹴﻝﺧ

ﺔ ﻓ ﹶﻈ ﺎ ﺍ ﹸﳌﺤﺍﺩﻦ ﺍ ﹶﳌﻮ ﻣ ﺎ ﹴﻝﺧ

ﺗﻲﺎﺪﻣ ﺧ

ﺠﻲ
ﻴ ﹺﺧﻠ

ﺩ

se stálým členstvím
tank
sebeobrana
c

proslovit: ’adāma ’llāhu izzaka ,Nechť Bůh uchová
tvou slávu‘ (KA)
liga
mezinárodní

ﺔ ﻀ ﹺﻮﻳ
 ﻌ ﻢ ﺍﻟ ﺋﺍﺩ

ﺑ ﹲﺔﺎﺩﺑ

ﺗﻲﻉ ﺫﹶﺍ
 ﺩﻓﹶﺎ
ﺰ ﻌ ﻣ ﺩ

ﻭ ﹺﺭﻱ ﺩ

ﻟﻲﻭ ﺩ /ﻟﻲﻭ ﺩ

ﺫ

samohybný
samosprávný, autonomní
samonaváděcí
atom
významný, důležitý
prioritní

ﺔ ﺮ ﹶﻛ ﳊ
 ﺍ ﹶﺗﻲﺫﹶﺍ
ﳊ ﹾﻜ ﹺﻢ
 ﺍ ﹸﺗﻲﺫﹶﺍ

 ﹾﻓ ﹺﻊ ﺍﻟﺪﺗﻲﺫﹶﺍ

 ﹲﺓﹶﺫﺭ

ﺔ ﻴﻫﻤ ﺫﹸﻭ ﹶﺃ

ﺔ ﻭﹶﻟ ﹺﻮﻳ ﺫﹸﻭ ﹶﺃ
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vlivný
zkušený
se vzděláním
orientovaný
významný, mající váhu
kvalitní
o nějaké velikosti
zkušený
s reputací, renomovaný, věhlasný
suverénní
významný, důležitý
slavný
spojený s
určitého charakteru
s určitým kalibrem
se vztahem k
s prospěchem; s úrokem
hodnotný
kvalifikovaný
se zodpovědností
na úrovni
významný, důležitý
se sklonem k, s tendencí k
vlivný

ﲑ
ﺛ ﹴﺗ ﹾﺄ ﺫﹸﻭ

ﺔ ﺑﺠ ﹺﺮ
 ﺗ ﺫﹸﻭ
ﻴ ﹴﻢﻌﻠ ﺗ ﺫﹸﻭ

ﻪ ﻮﺟ ﺗ ﺫﹸﻭ

ﺫﹸﻭ ﹶﺛ ﹾﻘ ﹴﻞ

ﺓ ﺩ ﻮ ﺟ ﺫﹸﻭ

ﺠ ﹴﻢ
 ﺣ ﺫﹸﻭ
ﺓ ﺮ ﺒ ﺧ ﺫﹸﻭ

ﺔ ﻌ ﻤ ﺳ ﺫﹸﻭ

ﺓ ﺩ ﺎﺳﻴ ﺫﹸﻭ
ﻥ ﺷ ﹾﺄ ﺫﹸﻭ

ﺓ ﺮ ﻬ ﺷ ﺫﹸﻭ

ﺔ ﺑﹻ ﺻ ﹶﻠ
 ﺫﹸﻭ

ﺫﹸﻭ ﻃﹶﺎﹺﺑ ﹴﻊ

ﺎ ﹴﺭﻋﻴ ﺫﹸﻭ

ﺔ ﺑﹻ ﻼ ﹶﻗ
ﻋ ﹶ ﺫﹸﻭ

ﺓ ﺪ ﺋﺫﹸﻭ ﻓﹶﺎ

ﺔ ﻤ ﻴﺫﹸﻭ ﻗ

ﺓ ﺫﹸﻭ ﹶﻛﻔﹶﺎ َﺀ

ﺔ ﻟﻴﻭﺴﺆ
 ﻣ ﺫﹸﻭ

ﻯﺘﻮﺴ
 ﻣ ﺫﹸﻭ

ﻯﻐﺰ ﻣ ﺫﹸﻭ
ﺔ ﻋ ﺰ ﻧ ﺫﹸﻭ

ﺫ ﻧﻔﹸﻮ ﺫﹸﻭ

ﺭ

radikalismus
kapitál
kapitál
kapitálový; kapitalistický; kapitalista
kapitalismus
recyklovat; rekvalifikovat, školit
prorockost, dar proroctví

 ﹲﺔﻟﻴﻳﻜﹶﺎﺍﺩﺭ
ﺎ ﹲﻝﺳﻤ ﺭﹾﺃ

ﺎ ﹴﻝﺱ ﻣ
 ﺭﹾﺃ
ﻟﻲﺎﺳﻤ ﺭﹾﺃ

 ﹲﺔﻟﻴﺎﺳﻤ ﺭﹾﺃ
ﺳ ﹶﻜ ﹶﻞ ﺭ

 ﹲﺔﻟﻴﻮﺭﺳ
113

ustrašený
na vysoké úrovni, vysoce postavený
autocenzura
číselný, digitální, digitalizovaný

ﻦ ﺸ
 ﻋ ﺭ

ﻯﺘﻮﺴ
 ﻊ ﺍ ﹸﳌ ﻴﺭﻓ

 ﹲﺔﺗﻴﺑ ﹲﺔ ﺫﹶﺍﹺﺭﻗﹶﺎ

ﻤﻲ ﺭ ﹾﻗ

ﺱ

sádátovský
platný
rychle se měnící
rychle působící
populační, demografický
špatné vedení, špatné řízení
zneužití, špatné použití
zneužití
špatné chování, nekázeň, neukázněnost
podvýživa
nedorozumění
dezinterpretace
špatný odhad, podcenění
špatná organizace
špatný stav
nepřízeň osudu, smůla
špatné chování, nekázeň, neukázněnost
nepřízeň osudu, smůla
špatné mínění o
nepochopení
špatné zacházení
zlý úmysl
špatná situace, špatné poměry
sociálně-kulturní
smolný, mající nepřízeň osudu
mající špatnou pověst, nechvalně známý
mající špatnou pověst, nechvalně známý

ﺗﻲﺍﺎﺩﺳ

ﻮ ﹺﻝﺎﺭﹺﻱ ﺍ ﹶﳌ ﹾﻔﻌﺳ

 ﹺﺮﻐﻴ ﻊ ﺍﻟﺘ ﺳﺮﹺﻳ

ﻮ ﹺﻝﻊ ﺍ ﹶﳌ ﹾﻔﻌ ﺳﺮﹺﻳ

ﺳﻜﱠﺎﹺﻧﻲ

ﺓ ﺭ ﺍﻮ ُﺀ ﺍ ِﻹﺩﺳ

ﺍ ﹺﻡﺨﺪ
 ﺘﺳ ﻻ ﻮ ُﺀ ﺍﺳ
ﻼ ﹺﻝ
ﻐ ﹶ ﺘﺳ ﻻ ﻮ ُﺀ ﺍﺳ

ﻑ
 ﺼﺮ
 ﻮ ُﺀ ﺍﻟﺘﺳ
ﺔ ﻳﺬ ﻐ ﻮ ُﺀ ﺍﻟﺘﺳ

ﻫ ﹺﻢ ﻔﹶﺎﻮ ُﺀ ﺍﻟﺘﺳ

ﲑ
ﺴﹺ
ِ  ﹾﻔﻮ ُﺀ ﺍﻟﺘﺳ
ﻳ ﹺﺮ ﹾﻘﺪﻮ ُﺀ ﺍﻟﺘﺳ

ﻴ ﹺﻢﻨﻈ ﻮ ُﺀ ﺍﻟﺘﺳ

ﺔ ﻮ ُﺀ ﺍﳊﹶﺎﹶﻟﺳ

ﳊﻆﱢ
ﻮ ُﺀ ﺍ ﹶﺳ

ﻙ ﻠﹸﻮﻮ ُﺀ ﺍﻟﺴﺳ
ﻟ ﹺﻊﻮ ُﺀ ﺍﻟﻄﱠﺎﺳ

 ﺑﹻﻮ ُﺀ ﺍﻟﻈﱠﻦﺳ
ﻬ ﹺﻢ ﻮ ُﺀ ﺍﻟ ﹶﻔﺳ

ﺔ ﻣ ﹶﻠ ﺎﻮ ُﺀ ﺍ ﹸﳌﻌﺳ

ﺔ ﻴﻮ ُﺀ ﺍﻟﻨﺳ

ﺿ ﹺﻊ
 ﻮ ﻮ ُﺀ ﺍﻟﺳ

ﻓﻲ ﻮ ﹶﺛﻘﹶﺎﺳﻴ ﻮﺳ

ﳊﻆﱢ
 ُﺀ ﺍ ﹶﺳﻲ

ﺔ ﻌ ﻤ  ُﺀ ﺍﻟﺴﺳﻲ

ﺖ
 ﻴ ُﺀ ﺍﻟﺼﺳﻲ
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smolný, mající nepřízeň osudu
se špatným úmyslem
autobiografie, životopis

ﻟ ﹺﻊ ُﺀ ﺍﻟﻄﱠﺎﺳﻲ

ﺔ ﻴ ُﺀ ﺍﻟﻨﺳﻲ

 ﹲﺔﺗﻴﲑ ﹲﺓ ﺫﹶﺍ
 ﺳ

ﺵ

polodiktátorský
subtropický
poloostrov
fráze
polodiktátorský
pseudodemokratický, polodemokratický
pseudonáboženský, kvazináboženský
polooficiální
polopouštní; subsaharský
polostín; penumbra
polovojenský
kvazivědecký
polofederální
subkontinent
polokolonie
polovodič
polomrtvý
poloautomatický, polomanuální
blízkovýchodní
šáfijovsko-hanafijský
totalita, totalitarismus; celistvost

ﺩﻱ ﺍﺒﺪ ﺘﺳ ﻪ ﺍ ﺒ ﺷ
ﺋﻲﺍﺘﻮﺳ ﻪ ﺍ ﺒ ﺷ

ﺓ ﺮ ﺟﺰﹺﻳ ﻪ ﺒ ﺷ

ﻤ ﹶﻠ ﹲﺔ ﺠ
 ﺒ ﹺﻬ ﺷ

ﻮ ﹺﺭﻱﺎﺗﻳ ﹾﻜﺘﻪ ﺩ ﺒ ﺷ
ﻃﻲ ﺍﻮ ﹾﻗﺮﺩﳝ ﻪ ﺒ ﺷ

ﻳﹺﻨﻲﻪ ﺩ ﺒ ﺷ

ﻤﻲ ﺳ ﺭ ﻪ ﺒ ﺷ

ﺍ ﹺﻭﻱﺤﺮ
ﺻ
 ﻪ ﺒ ﺷ

ﻇﻞﱟ ﻪ ﺒ ﺷ

ﺴ ﹶﻜ ﹺﺮﻱ
 ﻋ ﻪ ﺒ ﺷ
ﻤﻲ ﻋ ﹾﻠ ﻪ ﺒ ﺷ

ﻟﻲﺍﻳﺮﻴﺪﻪ ﻓ ﺒ ﺷ

ﺓ ﻪ ﻗﹶﺎﺭ ﺒ ﺷ

ﺓ ﺮ ﻤ ﻌ ﺘﺴ
 ﻣ ﻪ ﺒ ﺷ

 ﹴﻞﻮﺻ ﻣ ﻪ ﺒ ﺷ

ﺖ
 ﻣﻴ ﻪ ﺒ ﺷ

ﺪ ﹺﻭﻱ ﻳ ﻪ ﺒ ﺷ

ﻄﻲ ﺳ ﻭ ﻕ ﹶﺃ
 ﺮ ﺷ
ﻔﻲ ﻨ ﻌ ﺷ ﹾﻔ

 ﹲﺔﻟﻴﻮﺷﻤ

ﺹ

použitelný, vhodný k použití
vhodný k spotřebě
poživatelný, jedlý
kultivovatelný, obdělávatelný
pitný
vhodný k fungování, použitelný, funkční k

ﺍ ﹺﻡﺨﺪ
 ﺘﺳ ﻼ
 ﻟ ﺢ
 ﻟﺎﺻ

ﻙ ﻼ
ﻬ ﹶ ﺘﺳ ﻼ
 ﻟ ﺢ
 ﻟﺎﺻ
ﻸ ﹾﻛ ﹺﻞ
َ ﻟ ﺢ
 ﻟﺎﺻ

ﺔ ﻋ ﺍﺭﻠﺰﺢ ﻟ
 ﻟﺎﺻ

ﺏ
ﺮ ﹺﻠﺸﺢ ﻟ
 ﻟﺎﺻ
ﻤ ﹺﻞ ﻌ ﻠﺢ ﻟ
 ﻟﺎﺻ
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žurnalistika, tisk
žurnalistický, publicistický; žurnalista
cesta, stezka

ﺎ ﹶﻓ ﹲﺔﺻﺤ


ﻔﻲ ﺤ
ﺻ
 /ﻔﻲ ﺤ
ﺻ


ﻁ
ﺍ ﹲﺻﺮ


ﺽ

pevně stavěný (KA)
daňový

ﺮ ﺒ ﹾﻄﺿ


ﺋﹺﺒﻲﺍﺿﺮ


ﻁ

tabaristánsko-chórezmijský
průkopnický, avantgardní
studentský
dlouhodobý
dlouhodobý
dlouhodobý; dlouhého dosahu, doletu
pilot, letec

ﺧ ﹺﺰﻱ ﺮ ﺒﹶﻃ
ﻌﻲ ﺋﻼ
ﹶﻃ ﹶ

ﹸﻃﻠﱠﺎﹺﺑﻲ

ﺟ ﹺﻞ ﹶﻃﻮﹺﻳ ﹸﻞ ﺍ َﻷ
ﺪ ﻣ ﹶﻃﻮﹺﻳ ﹸﻞ ﺍ َﻷ

ﻯﹶﻃﻮﹺﻳ ﹸﻞ ﺍ ﹶﳌﺪ

ﺭ ﺎﹶﻃﻴ

ﻉ

vážící se k třetímu světu
na vysoké úrovni
c

související s rodem Abd ad-dār
c

související s kmenem Abd šams
počítadlo (součást víceslovných termínů)
nespokojenost, zneklidnění
nestabilita
nezájem
nemožnost
nestrannost
nevměšování se
nespolupráce
nedostatek, neexistence
nedůvěra v
neserióznost
nespokojenost s

ﺜﻲﻟﻤﺜﹶﺎ ﺎﹶﻟﻋ/ﺜﻲﻟﻢ ﺛﹶﺎ ﺎﹶﻟﻋ
ﻯﺘﻮﺴ
 ﻲ ﺍ ﹸﳌﺎﻟﻋ

ﺪ ﹺﺭﻱ ﺒ ﻋ

ﻤﻲ ﺸ
 ﺒ ﻋ

ﺩ ﺍﻋﺪ

ﺡ
ﺎ ﹺﺗﻴﺭ ﻻ ﻡ ﺍ ﺪ ﻋ

ﺍ ﹺﺭﺘ ﹾﻘﺮﺳ ﻻ ﻡ ﺍ ﺪ ﻋ

ﺙ
 ﺍﺘﺮﻻ ﹾﻛ ﻡ ﺍ ﺪ ﻋ
ﺔ ﻣﻜﹶﺎﹺﻧﻴ ﻡ ﺍ ِﻹ ﺪ ﻋ

ﺎ ﹺﺯﺤﻴ
 ﻧﻻ ﻡ ﺍ ﺪ ﻋ

ﻲ ﹺﻞ ﻓﺪﺧ ﻡ ﺍﻟﺘ ﺪ ﻋ

ﻥ ﻭ ﺎﻌﻡ ﺍﻟﺘ ﺪ ﻋ

ﺍ ﹸﻓ ﹺﺮﻮﻡ ﺍﻟﺘ ﺪ ﻋ

ﺔ ﺑﹻ ﻡ ﺍﻟﺜﱢ ﹶﻘ ﺪ ﻋ

ﺔ ﻳﳉﺪ
 ﻡ ﺍ ﺪ ﻋ

ﻦﺎ ﻋﺿﻡ ﺍﻟﺮ ﺪ ﻋ
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nechuť k
neprůhlednost, netransparentnost
nesprávnost, nepravdivost
nevhodnost k pití
neschopnost, nezpůsobilost k
nerozsouditelnost
neschopnost k
nedostatečnost, nedostatek
nezodpovědnost
neúčast
iracionalita, nepochopitelnost
neúspěch
neexistence
nejasnost
nejistota
agrese, agresivita
bezvýznamný, nedůležitý
nevyvážený
neužitečný, k ničemu
bez státního občanství
bezostyšný
neužitečný, k ničemu
bezcenný
beztížný, nemající žádnou váhu
bezbarvý
nezodpovědný
netalentovaný, bez talentu
neexistující
ideologický, dogmatický
racionalizovat
léčebný
sekularizovat, zesvětštit

ﻲﺔ ﻓ ﺒ ﹾﻏﻡ ﺍﻟﺮ ﺪ ﻋ

ﺔ ﻓﻴ ﻔﱠﺎﻡ ﺍﻟﺸ ﺪ ﻋ
ﺔ ﺤﻡ ﺍﻟﺼ ﺪ ﻋ

ﺏ
ﺮ ﹺ ﻠﺸﺔ ﻟ ﺣﻴ ﻼ
 ﹶﻡ ﺍﻟﺼ ﺪ ﻋ
ﺔ ﻟﹻ ﻠﻴ ﻡ ﺍﻟﻘﹶﺎﹺﺑ ﺪ ﻋ

ﻴ ﹺﻢﺤﻜ
 ﻠﺘﺔ ﻟ ﻠﻴ ﻡ ﺍﻟﻘﹶﺎﹺﺑ ﺪ ﻋ

ﻋﻠﹶﻰ ﺓ ﺭ ﺪ ﻡ ﺍﻟ ﹸﻘ ﺪ ﻋ
ﺔ ﻳﻜﻔﹶﺎ ﻡ ﺍﻟ ﺪ ﻋ

ﺔ ﻟﻴﻭﺴﺆ
 ﻡ ﺍ ﹶﳌ ﺪ ﻋ

ﻲﺔ ﻓ ﺭ ﹶﻛ ﺎﻡ ﺍ ﹸﳌﺸ ﺪ ﻋ
ﺔ ﻟﻴﻌﻘﹸﻮ ﻡ ﺍ ﹶﳌ ﺪ ﻋ

ﺡ
ﺎ ﹺﺠﻡ ﺍﻟﻨ ﺪ ﻋ

ﺩ ﻮﻮﺟ ﻡ ﺍﻟ ﺪ ﻋ

ﺡ
ﻮ ﹺﻮﺿ ﻡ ﺍﻟ ﺪ ﻋ
ﲔ
ﻘ ﹺ ﻴﻡ ﺍﻟ ﺪ ﻋ

 ﹲﺔﺍﹺﻧﻴﺪﻭ ﻋ

ﺔ ﻴﻫﻤ ﱘ ﺍ َﻷ ﺪ ﻋ

ﻥ ﺯ ﺍﻮﱘ ﺍﻟﺘ ﺪ ﻋ

ﻯﺪﻭ ﳉ
ﱘ ﺍ ﹶ ﺪ ﻋ

ﺔ ﺴﻴ
ِ ﳉﹺﻨ
 ﱘ ﺍ ﺪ ﻋ
ﺎ ِﺀﳊﻴ
ﱘ ﺍ ﹶ ﺪ ﻋ

ﺓ ﺪ ﺋﱘ ﺍﻟﻔﹶﺎ ﺪ ﻋ
ﺔ ﻤ ﻴﱘ ﺍﻟﻘ ﺪ ﻋ

ﻥ ﺯ ﻮ ﱘ ﺍﻟ ﺪ ﻋ

ﻥ ﻮ ﱘ ﺍﻟﻠﱠ ﺪ ﻋ

ﺔ ﻟﻴﻭﺴﺆ
 ﱘ ﺍ ﹶﳌ ﺪ ﻋ
ﺔ ﺒﻫ ﻮ ﱘ ﺍ ﹶﳌ ﺪ ﻋ

ﺩ ﻮﻮﺟ ﱘ ﺍﻟ ﺪ ﻋ

ﺪﻱ ﺋﻋﻘﹶﺎ
ﻦ ﻋ ﹾﻘ ﹶﻠ

ﻼ ﹺﺟﻲ
ﻋ ﹶ
ﻦ ﻤ ﻋ ﹾﻠ
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dělnický
operační, operativní
globalizovat
globální

ﻟﻲﺎﻋﻤ

ﺗﻲﺎﻠﻴ ﻤ ﻋ
ﻢ ﻮﹶﻟ ﻋ

ﻤﻲ ﻮﹶﻟ ﻋ

ﻍ

většina
vesternizace
pračka
umýt si nad něčím ruce
neskutečný
nevládní
neoficiální
nezákonný, ilegální
nevhodný k
nepoužitelný, nevhodný k použití
nevhodný ke spotřebě, konzumaci
nesprávný, nepravdivý
nepřirozený
neobvyklý, mimořádný
nepřijímající
nehořlavý
bez možnosti se (soudně) odvolat
neospravedlnitelný
nerozdělitelný, nedělitelný
neuvěřitelný
nezadatelný, neporušitelný
neopakovatelný
nevyléčitelný
nerezavějící, antikorozivní
nenapadnutelný (soudně)
bez možnosti žít plnohodnotný život
nerozbitný

 ﹲﺔﻟﹺﺒﻴﻏﹶﺎ
ﻨ ﹲﺔﺑﺮ ﹶﻏ

ﺎﹶﻟ ﹲﺔﹶﻏﺴ

ﻣ ﹺﺮ ﻦ ﺍ َﻷ ﻣ ﻩ ﺪ ﻳ ﺴ ﹶﻞ
 ﹶﻏ

ﻘﻲ ﻴﺣﻘ ﺮ ﻴ ﹶﻏ

ﻣﻲ ﺣﻜﹸﻮ ﺮ ﻴ ﹶﻏ

ﻤﻲ ﺳ ﺭ ﺮ ﻴ ﹶﻏ

ﻋﻲ ﺮ ﺷ ﺮ ﻴ ﹶﻏ

ﺢ ﻟﹻ
ﻟ ﹴﺎﺮ ﺻ ﻴ ﹶﻏ

ﺎ ﹺﻝﻌﻤ ﺘﺳ ﻼ
 ﻟ ﺢ
ﻟ ﹴﺎﺮ ﺻ ﻴ ﹶﻏ

ﻙ ﻼ
ﻬ ﹶ ﺘﺳ ﻼ
 ﻟ ﺢ
ﻟ ﹴﺎﺮ ﺻ ﻴ ﹶﻏ

ﺢ
ﻴ ﹴﺻﺤ
 ﺮ ﻴ ﹶﻏ
ﻌﻲ ﺮ ﹶﻃﺒﹺﻴ ﻴ ﹶﻏ

ﺩﻱ ﺎﺮ ﻋ ﻴ ﹶﻏ

ﺮ ﻗﹶﺎﹺﺑ ﹴﻞ ﻟﹻ ﻴ ﹶﻏ

ﻕ
ﺍ ﹺﺘﺮﺣ ﻼ
 ﻟ ﺮ ﻗﹶﺎﹺﺑ ﹴﻞ ﻴ ﹶﻏ

ﻑ
 ﺎﺘ ﹾﺌﻨﺳ ﻼ
 ﻟ ﺮ ﻗﹶﺎﹺﺑ ﹴﻞ ﻴ ﹶﻏ

ﺒﺮﹺﻳ ﹺﺮ ﻠﺘﺮ ﻗﹶﺎﹺﺑ ﹴﻞ ﻟ ﻴ ﹶﻏ

ﺔ ﺠ ﹺﺰﹶﺋ
 ﻠﺘﺮ ﻗﹶﺎﹺﺑ ﹴﻞ ﻟ ﻴ ﹶﻏ

ﻳ ﹺﻖﺼﺪ
 ﻠﺘﺮ ﻗﹶﺎﹺﺑ ﹴﻞ ﻟ ﻴ ﹶﻏ

ﻑ
 ﺼﺮ
 ﻠﺘﺮ ﻗﹶﺎﹺﺑ ﹴﻞ ﻟ ﻴ ﹶﻏ
ﺍ ﹺﺭ ﹾﻜﺮﻠﺘﺮ ﻗﹶﺎﹺﺑ ﹴﻞ ﻟ ﻴ ﹶﻏ
ﻔﹶﺎ ِﺀﻠﺸﺮ ﻗﹶﺎﹺﺑ ﹴﻞ ﻟ ﻴ ﹶﻏ
ﺃﺪ ﻠﺼﺮ ﻗﹶﺎﹺﺑ ﹴﻞ ﻟ ﻴ ﹶﻏ
ﻌ ﹺﻦ ﻠﻄﱠﺮ ﻗﹶﺎﹺﺑ ﹴﻞ ﻟ ﻴ ﹶﻏ

ﺶ
ﻴ ﹺ ﻌ ﻠﺮ ﻗﹶﺎﹺﺑ ﹴﻞ ﻟ ﻴ ﹶﻏ

ﺴ ﹺﺮ
 ﻠ ﹶﻜﺮ ﻗﹶﺎﹺﺑ ﹴﻞ ﻟ ﻴ ﹶﻏ
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nesmrtelný
neobydlený
nepřímý
neočekávaný
nestanovený
nežádoucí
nebývalý, bezprecedentní
neurčený, nestanovený
nestabilní
nepodmíněný
nezákonný, ilegální
neznámý
nepochopitelný, nesmyslný
nesrozumitelný
nepřijatelný
nemožný
nevhodný
nejasný
nerealistický, nereálný

ﺕ
 ﻮ ﻤ ﻠﺮ ﻗﹶﺎﹺﺑ ﹴﻞ ﻟ ﻴ ﹶﻏ
ﻮ ﹴﻝﻣ ﹾﺄﻫ ﺮ ﻴ ﹶﻏ

ﺷ ﹴﺮ ﺎﻣﺒ ﺮ ﻴ ﹶﻏ
ﻮﻗﱠ ﹴﻊ ﺘﻣ ﺮ ﻴ ﹶﻏ

ﺩ ﺤﺪ
 ﻣ ﺮ ﻴ ﹶﻏ

ﻪ ﻴﺏ ﻓ
ﺮﻏﹸﻮ ﹴ ﻣ ﺮ ﻴ ﹶﻏ

ﻕ
ﻮ ﹴﺴﺒ
 ﻣ ﺮ ﻴ ﹶﻏ

ﻰﺴﻤ
 ﻣ ﺮ ﻴ ﹶﻏ

ﻘﺮ ﺘﺴ
 ﻣ ﲑ
 ﹶﻏ

ﻁ
 ﻭﺸﺮ
 ﻣ ﺮ ﻴ ﹶﻏ

ﻉ
ﻭ ﹴﺸﺮ
 ﻣ ﺮ ﻴ ﹶﻏ
ﻑ
 ﻭﻌﺮ ﻣ ﺮ ﻴ ﹶﻏ
ﻌﻘﹸﻮ ﹴﻝ ﻣ ﺮ ﻴ ﹶﻏ

ﻮ ﹴﻡﻣ ﹾﻔﻬ ﺮ ﻴ ﹶﻏ

ﻮ ﹴﻝﻣ ﹾﻘﺒ ﺮ ﻴ ﹶﻏ
ﻜ ﹴﻦ ﻤ ﻣ ﺮ ﻴ ﹶﻏ

ﺐ
ﺳ ﹴ ﺎﻣﻨ ﺮ ﻴ ﹶﻏ

ﺢ
ﺿﹴ
 ﺍﺮ ﻭ ﻴ ﹶﻏ
ﻌﻲ ﻗ ﺍﺮ ﻭ ﻴ ﹶﻏ

ﻑ

schopnost
účinnost, efektivita; aktivita
vyrobit; padělat
ultrafialový
film

 ﹲﺔﻠﻴ ﻗﹶﺎﹺﺑ

 ﹲﺔﻠﻴ ﻋ ﻓﹶﺎ

ﻙ ﺮ ﺒ ﹶﻓ

ﺠﻲ
ﺴﹺ
 ﻨ ﹾﻔﺑﻮ ﹶﻓ

ﻡ ﻼ
 ﹶﺃ ﹾﻓ ﹶ،ﻠﻢ ﻴﻓ

ﻕ

investovatelný
vytěžitelný
použitelný
využitelný, zužitkovatelný
schopný přetrvat, udržitelný
zánětlivý

ﺎ ﹺﺭﺘ ﹾﺜﻤﺳ ﻼ
 ﻟ ﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ

ﺝ
ﺍ ﹺﺨﺮ
 ﺘﺳ ﻼ
 ﻟ ﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ
ﺍ ﹺﻡﺨﺪ
 ﺘﺳ ﻼ
 ﻟ ﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ
ﻼ ﹺﻝ
ﻐ ﹶ ﺘﺳ ﻼ
 ﻟ ﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ

ﺍ ﹺﺭﻤﺮ ﺘﺳ ﻼ
 ﻟ ﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ

ﺏ
ﺎ ﹺﺘﻬﻟﻟﻼ ﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ
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absorbovatelný
explodovatelný
schopný přetrvat, udržitelný
obnovitelný
obnovitelný
konvertibilní, volně směnitelný (měna), převoditelný
obchodovatelný
likvidní
disponibilní
aplikovatelný, uplatnitelný
modifikovatelný, regulovatelný, nastavitelný
definovatelný
změnitelný
s možností jednání, vyjednávání
vysvětlitelný
přizpůsobivý, adaptabilní
znečistitelný, kontaminovatelný
prolongovatelný, prodloužitelný
realizovatelný, proveditelný
diskutovatelný, diskutabilní, podrobitelný diskuzi
diskutovatelný, diskutabilní, podrobitelný diskuzi
řešitelný
životaschopný
kultivovatelný, obdělávatelný
zvýšitelný, navýšitelný
kontrolovatelný, zvladatelný
nastavitelný, regulovatelný
sklápěcí
léčitelný
diskutovatelný, diskutabilní, podrobitelný diskuzi
diskutovatelný, diskutabilní, podrobitelný diskuzi
aplikovatelnost, uplatnitelnost

ﺹ
ﺎ ﹺﺘﺼﻣ ﻼ
 ﻟ ﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ

ﺎ ﹺﺭﻔﺠ ﻧﻼ
 ﻟ ﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ

ﺒﻘﹶﺎ ِﺀﻠﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ

ﺩ ﺠﺪ
 ﻠﺘﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ

ﺪ ﻳﺠﺪ
 ﻠﺘﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ

ﺤﻮﹺﻳ ﹺﻞ
 ﻠﺘﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ
ﻭ ﹺﻝ ﺍﺪﻠﺘﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ

ﺴﻴﹺﻴ ﹺﻞ
 ﻠﺘﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ

ﻑ
 ﺼﺮ
 ﻠﺘﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ
 ﹾﻄﺒﹺﻴ ﹺﻖﻠﺘﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ

ﻳ ﹺﻞﻌﺪ ﻠﺘﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ

ﻒ
 ﺮﻳﻌﻠﺘﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ
ﲑ
ﻐِﻴ ﹺ ﻠﺘﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ

ﺽ
ﻭ ﹺ ﻔﹶﺎﻠﺘﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ

ﲑ
ﺴﹺ
ِ  ﹾﻔﻠﺘﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ

ﻒ
  ﹶﻜﻴﻠﺘﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ

ﺙ
  ﹶﻠﻮﻠﺘﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ

ﺪ ﻳﻤﺪ ﻠﺘﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ

ﺬ ﻴﻨﻔﻠﺘﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ

ﺍ ﹺﻝﺠﺪ
ﻠ ﹺﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ

ﺪ ﹺﻝ ﺠ
 ﻠﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ

ﺤﻞﱢ
 ﻠﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ

ﺓ ﺎﺤﻴ
 ﻠﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ

ﺔ ﻋ ﺍﺭﻠﺰﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ

ﺓ ﺩ ﺎﻳﻠﺰﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ

ﺓ ﺮ ﻴ ﹶﻄ ﻠﺴﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ
ﻂ
 ﺒ ﻠﻀﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ

ﻠﻄﱠﻲﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ

ﺝ
ﻼﹺ
ﻌ ﹶ ﻠﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ

ﺔ ﺸ
 ﺎ ﹶﻗﻤﻨ ﻠﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ

ﺵ
ﻘﹶﺎ ﹺﻠﻨﻗﹶﺎﹺﺑ ﹲﻞ ﻟ

 ﹾﻄﺒﹺﻴ ﹺﻖ ﹲﺔ ﻟﻠﺘﻠﻴ ﻗﹶﺎﹺﺑ
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schopnost rozvoje
schopnost vzájemného porozumění
realizovatelnost, proveditelnost
životaschopnost
pochopitelnost, srozumitelnost
předválečný
krátkodobý
krátkodobý
krátkodobý
vlak

 ﹺﺭ ﹶﻄﻮﻠﺘ ﹲﺔ ﻟﻠﻴ ﻗﹶﺎﹺﺑ

ﻫ ﹺﻢ ﻔﹶﺎﻠﺘ ﹲﺔ ﻟﻠﻴ ﻗﹶﺎﹺﺑ
ﺬ ﻴﻨﻔ  ﹲﺔ ﻟﻠﺘﻠﻴ ﻗﹶﺎﹺﺑ

ﺓ ﺎﺤﻴ
 ﻠ ﹲﺔ ﻟﻠﻴ ﻗﹶﺎﹺﺑ
ﻬ ﹺﻢ ﻠ ﹶﻔ ﹲﺔ ﻟﻠﻴ ﻗﹶﺎﹺﺑ

ﺮﹺﺑﻲ ﺤ
 ﺒ ﹶﻗ

ﺟ ﹺﻞ ﲑ ﺍ َﻷ
ﺼ
 ﹶﻗ
ﺪ ﻣ ﲑ ﺍ َﻷ
ﺼ
 ﹶﻗ

ﻯﲑ ﺍ ﹶﳌﺪ
ﺼ
 ﹶﻗ

ﺭ ﻗﻄﹶﺎ

ﻙ

kádr
sulfid
starý, v pokročilém věku
fotbal
církevní, kostelní
elektromagnetismus
kvalita

ﺕ
 ﺍﺩﺭ ﻛﹶﺎ/ﺭ ﺩ ﺍ ﹶﻛﻮ،ﺩﺭ ﻛﹶﺎ
ﻴﻚﺒﺮﹺﻳﺘ ﻛ

ﻦﲑ ﺍﻟﺴ
 ﹶﻛﹺﺒ
ﺪ ﹺﻡ ﺮ ﹸﺓ ﺍﻟ ﹶﻘ ﹸﻛ

ﺴﻲ
ِ ﻨﹶﻛ

ﺲ
 ﺮ ﹶﻃ ﻬ ﹶﻛ
 ﹲﺔﻔﻴ ﻴ ﹶﻛ

ﻝ

nemorální, amorální
nemorálnost, amorálnost
agnosticismus
bezděčný, neovladatelný vůlí, reflexní
nestabilita
nelidský, nehumánní
ahistorický
netolerance, intolerance
nespolupráce, nekooperace
nerovnováha
ne válka
nestranický, bezpartajní
bezvládí, bezstátí

ﻗﻲ ﻼ
ﺧ ﹶ ﹶﻻﹶﺃ

 ﹲﺔﻗﻴ ﻼ
ﺧ ﹶ ﹶﻻﹶﺃ

 ﹲﺔﺩ ﹺﺭﻳ ﹶﻻﹶﺃ

ﺩﻱ ﺍﹶﻻﹺﺇﺭ

ﺭ ﺍﺘ ﹾﻘﺮﺳ ﺍﹶﻻ

ﺎﹺﻧﻲﻧﺴﹶﻻﹺﺇ

ﳜﻲ ﺎ ﹺﺭﹶﻻﺗ

ﺢ
 ﻣ ﺎﺗﺴﹶﻻ
ﻭ ﹲﻥ ﺎﺗﻌﹶﻻ

ﺯ ﹲﻥ ﺍﺗﻮﹶﻻ

ﺏ
 ﺮ ﺣ ﹶﻻ
ﺰﹺﺑﻲ ﺣ ﹶﻻ
ﻭﹶﻟ ﹲﺔ ﺩ ﹶﻻ
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nedemokratický
nenáboženský
bezčasovost
antisemitský
antisemitismus
bezdrátový, radiový
nezákonný, nelegální, ilegální; nelegitimní
nevědomí, podvědomí
ne mír
nezákonnost, ilegalita; nelegitimita
nevědomý, podvědomý
zničit
nic; nula
beztřídní
iracionální
iracionalita, nerozum
nenásilí
nenásilný
nenávratno
nezápadní
nezákonný, nelegální, ilegální
atom (KA)
nebytí (KA)
nemateriální
lhostejný
lhostejnost
nekonečný
neočekávaný, nečekaný
neomezený, bezmezný
neviditelný
decentralizovaný
decentralizace

ﻃﻲ ﺍﻮ ﹾﻗﺮﺩﳝ ﹶﻻ

ﻳﹺﻨﻲﹶﻻﺩ

ﺎ ﹲﻥﺯﻣ ﹶﻻ

ﻣﻲ ﺎﹶﻻﺳ

 ﹲﺔﻣﻴ ﺎﹶﻻﺳ

ﻜﻲ ﺳ ﹾﻠ ﹶﻻ

ﻋﻲ ﺮ ﺷ ﹶﻻ

ﺭ ﻮﺷﻌ ﹶﻻ
ﻢ ﺳ ﹾﻠ ﹶﻻ

 ﹲﺔﻋﻴ ﺮ ﺷ ﹶﻻ

ﻮ ﹺﺭﻱﺷﻌ ﹶﻻ

III. ﻰﹶﻻﺷ
ﻲ ٌﺀ ﺷ ﹶﻻ

ﻘﻲ ﺒﹶﻻ ﹶﻃ

ﻼﹺﻧﻲ
ﻋ ﹾﻘ ﹶ ﹶﻻ

 ﹲﺔﻼﹺﻧﻴ
ﻋ ﹾﻘ ﹶ ﹶﻻ

ﻒ
 ﻨ ﻋ ﹶﻻ

ﻔﻲ ﻨ ﻋ ﹶﻻ

ﺩ ﹲﺓ ﻮ ﻋ ﹶﻻ

ﺮﹺﺑﻲ ﹶﻻ ﹶﻏ

ﻮﹺﻧﻲﹶﻻﻗﹶﺎﻧ
ﻤ ﹲﺔ ﺴ
 ﻗ ﹶﻻ
ﻮ ﹲﻥ ﹶﻻ ﹶﻛ

ﻱﺎﺩﹶﻻﻣ
ﺎ ﹴﻝﻣﺒ ﹶﻻ

ﺎ ﹶﻻ ﹲﺓﻣﺒ ﹶﻻ

ﻩ ﺎﺘﻨﻣ ﹶﻻ

ﻊ ﻮﻗﱠ ﺘﻣ ﹶﻻ

ﺩ ﻭﺤﺪ
 ﻣ ﹶﻻ
ﺋﻲﺮ ﻣ ﹶﻻ

ﺮ ﹶﻛ ﹺﺰﻱﹶﻻﻣ
 ﹲﺔﺮ ﹶﻛ ﹺﺰﻳ ﻣ ﹶﻻ
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nevyrovnanost
nezodpovědný
bezpodmínečný, nepodmíněný
absurdní; absurdita
nikde
nevyhraněný, nemající k ničemu vazbu
nelogičnost, iracionalita
nelogický, iracionální
nijaký postoj
zmatek, anarchie
netypický, atypický
nekonečný
nekonečno
nevědomý, podvědomý
nereálnost, neskutečnost
nereálný, neskutečný
neexistence; nebytí (KA)
nevědomí, podvědomí
neopakovatelný
nespočetný nesčetný
neuvěřitelný
nesnesitelný, neúnosný
neodolatelný
neocenitelný
nejistota
nezapomenutelný
nepopsatelný
sehrát roli v
loby
logistický
liberalismus

ﺍ ﹲﺓﺎﻭﻣﺴ ﹶﻻ

ﻭ ﹲﻝﺴﺆ
 ﻣ ﹶﻻ

ﻁ
ﻭ ﹲﺸﺮ
 ﻣ ﹶﻻ
ﻌﻘﹸﻮ ﹲﻝ ﻣ ﹶﻻ

ﻣﻜﹶﺎ ﹲﻥ ﹶﻻ
ﺘ ﹴﻢﻨ ﻣ ﹶﻻ

ﻖ ﻄ ﻨ ﻣ ﹶﻻ

ﻘﻲ ﻄ ﻨ ﻣ ﹶﻻ

ﻒ
 ﻗ ﻮﹶﻻﻣ

ﻡ ﹶﻻﹺﻧﻈﹶﺎ

ﻄﻲ ﻤ ﻧﹶﻻ

ﺋﻲﺎﹶﻻﹺﻧﻬ
ﻳ ﹲﺔﺎﹶﻻﹺﻧﻬ
ﻉ
ﺍ ﹴﹶﻻﻭ

ﻊ ﻗ ﺍﹶﻻﻭ

ﻌﻲ ﻗ ﺍﹶﻻﻭ

ﺩ ﻮﻭﺟ ﹶﻻ
ﻲ ﻋ ﻭ ﹶﻻ

ﺭ ﺘ ﹶﻜﺮﻳ ﹶﻻ

ﻰﺤﺼ
 ﻳ ﹶﻻ

ﻕ
 ﺼﺪ
 ﻳ ﹶﻻ

ﻕ
 ﻳﻄﹶﺎ ﹶﻻ
ﻡ ﻭ ﻳﻘﹶﺎ ﹶﻻ

ﺭ ﻳ ﹶﻘﺪ ﹶﻻ
ﲔ
 ﻳ ﹾﻘﹶﻻ

ﻰﻨﺴ ﻳ ﹶﻻ

ﻒ
 ﺻ
 ﻮﹶﻻ ﻳ

ﻲﺭﹰﺍ ﻓﺩﻭ ﺐ
 ﻌ ﹶﻟ

ﺕ
 ﺎﻟﹸﻮﹺﺑﻴ،ﻟﹸﻮﺑﹺﻲ

ﺘﻲﺴ
 ﻟﹸﻮﺟﹺﻴ
 ﹲﺔﻟﻴﺍﺒﺮ ﻴﻟ

ﻡ
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události
tragický
institucionální
institucionální
mnohodimenzionální, multidimenzionální
multifunkční
multifunkční
mnohostranný, multilaterální
multietnický, mnohonárodnostní
víceúčelový
mnohopolární, multipolární
různobarevný, pestrobarevný, polychromatický
multikulturní
mnohonárodnostní, multinacionální, nadnárodní
mnohostranný, mnohoaspektový
mnohojazyčný, multilingvní; polyglotní
vícefázový, víceetapový
mnohoznačný, polysémický
všestranně nadaný
mnohostranný, mnohoaspektový
multimediální
multifunkční
střednědobý; středního doletu
akademie
neznámé identity
s omezeným příjmem
omezenost
výkon trestu, trest
domácí výroby
zpravodajský, související s tajnými službami
laboratoř
amfiteátr

ﺕ
 ﺎﺮﻳ ﺟ ﺎﻣ
ﺎ ﹺﻭﻱﻣ ﹾﺄﺳ

ﺗﻲﺎﺴﺍﺳﻣﺆ
ﺴﻲ
ِ ﺆﺳ ﻣ

ﺩ ﺎﺑﻌﺩ ﺍ َﻷ ﻌﺪ ﺘﻣ

ﺕ
 ﺎﺍﻣﺨﺪ
 ﺘﺳ ﻻ ﺩ ﺍ ﻌﺪ ﺘﻣ
ﺕ
 ﺎ ﹶﻻﻌﻤ ﺘﺳ ﻻ ﺩ ﺍ ﻌﺪ ﺘﻣ

ﻑ
 ﺍﺩ ﺍ َﻷ ﹾﻃﺮ ﻌﺪ ﺘﻣ

ﻕ
ﺍ ﹺﻋﺮ ﺩ ﺍ َﻷ ﻌﺪ ﺘﻣ

ﺽ
ﺍ ﹺﻋﺮ ﺩ ﺍ َﻷ ﻌﺪ ﺘﻣ

ﺏ
ﺩ ﺍ َﻷ ﹾﻗﻄﹶﺎ ﹺ ﻌﺪ ﺘﻣ
ﻥ ﺍﺩ ﺍ َﻷﹾﻟﻮ ﻌﺪ ﺘﻣ

ﺕ
 ﺩ ﺍﻟﺜﱠﻘﹶﺎﻓﹶﺎ ﻌﺪ ﺘﻣ

ﺕ
 ﺎﺴﻴ
ِ ﻨ ﳉ
 ﺩ ﺍ ﻌﺪ ﺘﻣ
ﺐ
ﺍﹺﻧ ﹺﳉﻮ
ﺩ ﺍ ﹶ ﻌﺪ ﺘﻣ
ﺕ
 ﺎﺩ ﺍﻟﱡﻠﻐ ﻌﺪ ﺘﻣ

ﺣ ﹺﻞ ﺍﺩ ﺍ ﹶﳌﺮ ﻌﺪ ﺘﻣ
ﺎﻧﹺﻲﺩ ﺍ ﹶﳌﻌ ﻌﺪ ﺘﻣ

ﺐ
ﻫ ﹺ ﺍﺩ ﺍ ﹶﳌﻮ ﻌﺪ ﺘﻣ

ﻪ ﺟ ﻭ ﺍ َﻷ/ﻩ ﻮﻮﺟ ﺩ ﺍﻟ ﻌﺪ ﺘﻣ

ﻂ
 ﺋﺎﻮﺳ ﺩ ﺍﻟ ﻌﺪ ﺘﻣ

ﻒ
 ﻮﻇﹶﺎﺋ ﺩ ﺍﻟ ﻌﺪ ﺘﻣ
ﻯﻂ ﺍ ﹶﳌﺪ
 ﹸﻮﺳ ﺘﻣ

ﻊ ﻤ ﺠ
 ﻣ

ﺔ ﻳﻮ ﹸﻝ ﺍ ﹸﳍﻮﺠﻬ
 ﻣ

ﺧ ﹺﻞ ﺩ ﺍﻟﺪ ﻭﺤﺪ
 ﻣ

 ﹲﺔﺩﻳ ﻭﺤﺪ
 ﻣ

 ﹲﺔﻣﻴ ﺤﻜﹸﻮ
 ﻣ

ﻨ ﹺﻊ  ﺍﻟﺼﺤﻠﱢﻲ
 ﻣ

ﺗﻲﺍﺑﺮﺎﻣﺨ
ﺮ ﺒﺘﺨ
 ﻣ

ﺝ
 ﺪﺭ ﻣ
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civilní, městský, občanský; civilista
sebereflexe
návratnost
větrák, vrtule
zodpovědnost
nemocnice
budoucí
dramatizovat, zdramatizovat
kredibilita, důvěryhodnost
pozemní obrana
námořní obrana
protivzdušná obrana
antiseptikum
antibiotikum
protiteroristický, antiteroristický
proti jednotlivcům
antioxidant
protizánětlivý, antiseptický
protiminový
antibakteriální
protitankový
protipancéřový
protidemokratický, antidemokratický
protilodní
protiraketový
protiletadlový, protiletecký
protitorpédový
protiglobalizační, antiglobalizační
protiplynový
protiponorkový
antivirový
proti lupům

ﺪﹺﻧﻲ ﻣ

 ﹲﺔﺗﻴﻌ ﹲﺔ ﺫﹶﺍ ﺟ ﺍﻣﺮ

 ﹲﺔﺩﻳ ﻭﺮﺩ ﻣ
ﺣ ﹲﺔ ﻭ ﺮ ﻣ

 ﹲﺔﻟﻴﻭﺴﺆ
 ﻣ

ﻰ ﻔﺘﺸﺴ
 ﻣ
ﻠﻲ ﺒﺘ ﹾﻘﺴ
 ﻣ

ﺡ
 ﺮ ﺴ
 ﻣ

 ﹲﺔﻗﻴ ﺍﺼﺪ
 ﻣ

 ﹲﺔﺿﻴ
 ﺭ ﺕ ﹶﺃ
 ﺍﺎﺩﻣﻀ

 ﹲﺔﺤ ﹺﺮﻳ
 ﺑ ﺕ
 ﺍﺎﺩﻣﻀ
 ﹲﺔﻳﺟﻮ ﺕ
 ﺍﺎﺩﻣﻀ

ﺏ
ﺎ ﹺﺘﻬﻼﹾﻟ
 ﻟ ﺎﺩﻣﻀ
ﻴ ﹺﻮﻱﺣ ﺎﺩﻣﻀ

ﺏ
ﺎ ﹺﺭﻫ ﻺ
ِ ﻟ ﺎﺩﻣﻀ
ﺩ ﺍﻸ ﹾﻓﺮ
َ ﻟ ﺎﺩﻣﻀ

ﺓ ﺪ ﺴ
 ﻸ ﹾﻛ
َ ﻟ ﺎﺩﻣﻀ

ﺏ
ﺎ ﹺﺘﻬﻼﹾﻟ
 ﻟ ﺎﺩﻣﻀ
ﺎ ﹺﻡﻸﹾﻟﻐ
َ ﻟ ﺎﺩﻣﻀ

ﺎﲑﻳ
ﺘ ﹺﺒ ﹾﻜﻠ ﻟﺎﺩﻣﻀ

ﺕ
 ﺑﺎﺎﺑﻠﺪ ﻟﺎﺩﻣﻀ
ﻉ
ﺭ ﹺ ﻠﺪ ﻟﺎﺩﻣﻀ

ﺔ ﻃﻴ ﺍﻮ ﹾﻗﺮﳝﻠﺪ ﻟﺎﺩﻣﻀ

 ﹸﻔ ﹺﻦﻠﺴ ﻟﺎﺩﻣﻀ

ﺦ
ﺍﺭﹺﻳ ﹺﻮﻠﺼ ﻟﺎﺩﻣﻀ

ﺕ
 ﺍﺋﺮﻠﻄﱠﺎ ﻟﺎﺩﻣﻀ

ﺕ
 ﺍﺭﺑﹺﻴﺪ ﻠﻄﱡﻮ ﻟﺎﺩﻣﻀ
ﺔ ﻤ ﻮﹶﻟ ﻌ ﻠ ﻟﺎﺩﻣﻀ

ﺕ
 ﺍﺎﺯﻠﻐﻟ/ﺎ ﹺﺯﻠﻐ ﻟﺎﺩﻣﻀ
ﺕ
 ﺎﺍﺻﻐﻮ ﻠ ﻟﺎﺩﻣﻀ

ﺕ
 ﺎﻭﺳﻴﺮ ﻠ ﹶﻔ ﻟﺎﺩﻣﻀ

ﺓ ﺮ ﺸ
 ﻘ ﻠ ﻟﺎﺩﻣﻀ
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antimalarický, proti malárii
tiskárna
restaurace
antisemitismus
nevraživost vůči Západu, protizápadní postoj
protiizraelský, antiizraelský
antiamerický, protiamerický
protiokupační
protiteroristický, antiteroristický
protikoloniální, antikolonialistický
protiislámský
antisocialistický
antiimperialistický
antidiskriminační; protirasistický
kontrarevoluční
protiválečný
protivládní
protináboženský
antidemokratický, protidemokratický
antisemitský
antikomunistický
protisionistický, antisionistický
protiarabský
protirasistický, antirasistický
protiglobalizační, antiglobalizační
protizápadní
antifašistický
protirežimní
antiamerický, protiamerický
protižidovský
bezprávný
neužitečný, k ničemu

ﺎﻼ ﹺﺭﻳ
ﻤ ﹶ ﻠ ﻟﺎﺩﻣﻀ
ﻌ ﹲﺔ ﺒﻣ ﹾﻄ

ﻢ ﻌ ﻣ ﹾﻄ

ﺔ ﻣﻴ ﺎﻠﺴﺍ ﹲﺓ ﻟﺎﺩﻣﻌ
ﺏ
ﻐ ﹺﺮ ﹺ ﻠﺍ ﹲﺓ ﻟﺎﺩﻣﻌ

ﻴ ﹶﻞﺍﺋﺳﺮ ﻟﹺﺈ ﺩ ﺎﻣﻌ

ﻣﺮﹺﻳﻜﹶﺎ ﻟﹶﺄ ﺩ ﺎﻣﻌ

ﻼ ﹺﻝ
ﺘ ﹶﺣ ﻼ
 ﻟ ﺩ ﺎﻣﻌ

ﺏ
ﺎ ﹺﺭﻫ ﻺ
ِ ﻟ ﺩ ﺎﻣﻌ

ﺎ ﹺﺭﻌﻤ ﺘﺳ ﻼ
 ﻟ ﺩ ﺎﻣﻌ

ﻼ ﹺﻡ
ﺳ ﹶ ﻺ
ِ ﻟ ﺩ ﺎﻣﻌ

ﺔ ﻛﻴ ﺮ ﺘﺷ ﻼ
 ﻟ ﺩ ﺎﻣﻌ

ﺔ ﻟﻴﺎﻣﹺﺒ ﹺﺮﻳ ﻺ
ِ ﻟ ﺩ ﺎﻣﻌ

ﻤﹺﻴ ﹺﺰ ﻠﺘﺩ ﻟ ﺎﻣﻌ

ﺓ ﺭ ﻮ ﻠﺜﱠﺩ ﻟ ﺎﻣﻌ

ﺏ
ﺮ ﹺ ﺤ
 ﻠﺩ ﻟ ﺎﻣﻌ

ﺔ ﻣ ﺤﻜﹸﻮ
 ﻠﺩ ﻟ ﺎﻣﻌ

ﻳ ﹺﻦﻠﺪﺩ ﻟ ﺎﻣﻌ

ﺔ ﻃﻴ ﺍﻮ ﹾﻗﺮﳝﻠﺪﺩ ﻟ ﺎﻣﻌ

ﺔ ﻣﻴ ﺎﻠﺴﺩ ﻟ ﺎﻣﻌ

ﺔ ﻋﻴ ﻮﻴﻠﺸﺩ ﻟ ﺎﻣﻌ

ﺔ ﻮﹺﻧﻴﻬﻴ ﻠﺼﺩ ﻟ ﺎﻣﻌ

ﺏ
ﺮ ﹺ ﻌ ﻠﺩ ﻟ ﺎﻣﻌ

ﺔ ﺼ ﹺﺮﻳ
 ﻨ ﻌ ﻠﺩ ﻟ ﺎﻣﻌ
ﺔ ﻤ ﻮﹶﻟ ﻌ ﻠﺩ ﻟ ﺎﻣﻌ

ﺏ
ﺮ ﹺ ﻐ ﻠﺩ ﻟ ﺎﻣﻌ

ﺔ ﺷﻴ ﻠﻔﹶﺎﺩ ﻟ ﺎﻣﻌ

ﻈﹶﺎ ﹺﻡﻠﻨﺩ ﻟ ﺎﻣﻌ

ﺓ ﺪ ﺤ
 ﺕ ﺍ ﹸﳌﺘ
 ﺎﻠ ﹺﻮ ﹶﻻﻳﺩ ﻟ ﺎﻣﻌ

ﺔ ﺩﻳ ﻮﻴﻬﻠﺩ ﻟ ﺎﻣﻌ

ﻕ
ﳊﻘﹸﻮ ﹺ
ﻡ ﺍ ﹸ ﻭﻌﺪ ﻣ
ﺓ ﺪ ﺋﻡ ﺍﻟﻔﹶﺎ ﻭﻌﺪ ﻣ
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encyklopedie
informační, související s informatikou; informatik
informatika
ústav, institut
mahrebský, severoafrický; marocký
přijatelnost
,měřič‘ (součást víceslovných termínů)
nalíčit, vytvořit make-up
nemající obdobu
protiizraelský, antiizraelský
antiamerický, protiamerický
protiokupační
protiteroristický, antiteroristický
antikoloniální, protikoloniální
antiimperialistický
protiválečný
protivládní
protistátní
antisionistický, protisionistický
protiarabský
antiglobalizační, protikoloniální
protirežimní
antiamerický, protiamerický
protiválečný postoj, odpor vůči válce
mikroskop
loajalita vůči Sýrii
proizraelský
proamerický
probritský
protálibánský
prosaddámovský
prosovětský

ﻤ ﹲﺔ ﻌ ﹶﻠ ﻣ

ﺗﻲﺎﻌﻠﹸﻮﻣ ﻣ

 ﹲﺔﺗﻴﺎﻌﻠﹸﻮﻣ ﻣ

ﺪ ﻬ ﻌ ﻣ

ﺎ ﹺﺭﹺﺑﻲﻣﻐ

 ﹲﺔﻟﻴﻮﻣ ﹾﻘﺒ

ﺱ
 ﺎﻣ ﹾﻘﻴ
ﺞ
 ﻴﻣ ﹾﻜ

ﲑ
ﻈ ﹺ ﻊ ﺍﻟﻨ ﻄ ﻨ ﹶﻘ ﻣ

ﻴ ﹶﻞﺍﺋﺳﺮ ﺈﺾ ﻟ
 ﻫ ﺎﻣﻨ
ﻣﺮﹺﻳﻜﹶﺎ ﻟﹶﺄ ﺾ
 ﻫ ﺎﻣﻨ

ﻼ ﹺﻝ
ﺘ ﹶﺣ ﻼ
 ﻟ ﺾ
 ﻫ ﺎﻣﻨ

ﺏ
ﺎ ﹺﺭﻫ ﻺ
ِ ﻟ ﺾ
 ﻫ ﺎﻣﻨ

ﺎ ﹺﺭﻌﻤ ﺘﺳ ﻼ
 ﻟ ﺾ
 ﻫ ﺎﻣﻨ

ﺔ ﻟﻴﺎﻣﹺﺒ ﹺﺮﻳ ﻺ
ِ ﻟ ﺾ
 ﻫ ﺎﻣﻨ

ﺏ
ﺮ ﹺ ﺤ
 ﻠﺾ ﻟ
 ﻫ ﺎﻣﻨ

ﺔ ﻣ ﺤﻜﹸﻮ
 ﻠﺾ ﻟ
 ﻫ ﺎﻣﻨ

ﺔ ﻭﹶﻟ ﻠﺪﺾ ﻟ
 ﻫ ﺎﻣﻨ

ﺔ ﻮﹺﻧﻴﻬﻴ ﻠﺼﺾ ﻟ
 ﻫ ﺎﻣﻨ

ﺏ
ﺮ ﹺ ﻌ ﻠﺾ ﻟ
 ﻫ ﺎﻣﻨ

ﺔ ﻤ ﻮﹶﻟ ﻌ ﻠﺾ ﻟ
 ﻫ ﺎﻣﻨ

ﻈﹶﺎ ﹺﻡﻠﻨﺾ ﻟ
 ﻫ ﺎﻣﻨ

ﺓ ﺪ ﺤ
 ﺕ ﺍ ﹸﳌﺘ
 ﺎﻠ ﹺﻮ ﹶﻻﻳﺾ ﻟ
 ﻫ ﺎﻣﻨ

ﺏ
ﺮ ﹺ ﳊ
ﻀ ﹸﺔ ﺍ ﹶ
 ﻫ ﺎﻣﻨ

ﺮ ﺠ
 ﻬ ﻣ

 ﹶﺔﻮ ﹺﺭﻳﻟﺴ ﺍ ﹶﻻ ﹲﺓﻣﻮ

ﻴ ﹶﻞﺍﺋﺳﺮ ﻟﹺﺈ ﺍ ﹴﻝﻣﻮ

ﻣﺮﹺﻳﻜﹶﺎ ﻟﹶﺄ ﺍ ﹴﻝﻣﻮ

ﺎﺒﺮﹺﻳﻄﹶﺎﹺﻧﻴ ﻟ ﺍ ﹴﻝﻣﻮ

ﺎﻥﻟﺒﺔ ﻃﹶﺎ ﺮ ﹶﻛ ﺤ
 ﻟ ﺍ ﹴﻝﻣﻮ

ﺍﻡﺼﺪ
 ﻟ ﺍ ﹴﻝﻣﻮ

ﺗﻲﺎﻮ ﹾﻓﻴﺩ ﺍﻟﺴ ﺎﺤﻼﺗ
 ﻟ ﺍ ﹴﻝﻣﻮ

127

provládní
prosionistický
prozápadní
profašistický
promonarchistický
loajální vůči Kremlu
prorežimní
promoskevský
loajální vůči Washingtonu
spolehlivost, důvěryhodnost
vlna
encyklopedický
místo a čas setkání
mistrovství světa, světový šampionát
milice

ﺔ ﻣ ﺤﻜﹸﻮ
 ﻠﺍ ﹴﻝ ﻟﻣﻮ

ﺔ ﻮﹺﻧﻴﻬﻴ ﻠﺼﺍ ﹴﻝ ﻟﻣﻮ

ﺏ
ﺮ ﹺ ﻐ ﻠﺍ ﹴﻝ ﻟﻣﻮ

ﺔ ﺷﻴ ﻠﻔﹶﺎﺍ ﹴﻝ ﻟﻣﻮ

ﺔ ﻜﻴ ﻤ ﹶﻠ ﻠﺍ ﹴﻝ ﻟﻣﻮ

ﲔﻣﻠ ﻠ ﹾﻜ ﹺﺮﺍ ﹴﻝ ﻟﻣﻮ

ﻈﹶﺎ ﹺﻡﻠﻨﺍ ﹴﻝ ﻟﻣﻮ

ﺳﻜﹸﻮ ﻮﻟﻤ ﺍ ﹴﻝﻣﻮ

ﻨﻄﹸﻦ ﺷ ﺍﻟﻮ ﺍ ﹴﻝﻣﻮ

 ﹲﺔﻗﻴ ﻮﺛﹸﻮ ﻣ

ﺟ ﹲﺔ ﻮ ﻣ

ﻋﻲ ﻮﻮﺳ ﻣ

ﺪ ﻋ ﻮ ﻣ

ﺎ ﹲﻝﺪﻳ ﻧﻮﻣ

ﺕ
  ﺍ- ،ﺎﺸﻴ
 ﻴﻴﻠﻣ

ﻥ

manévrovat
hvězdný charakter
ženský
semidorzální
poloválcový, půlválcový
poloautomatický
polopravda
půltucet
s půlroční periodicitou
se čtrnáctidenní periodicitou
půlstoletí
polokoule, hemisféra
půlmaraton
polozpracovaný, polotovarový
semifinále; semifinálový
tryskový; tryskové letadlo

III. ﺭ ﻭ ﺎﻧ

 ﹲﺔﻣﻴ ﻮﻧﺠ
ﺋﻲﺎﹺﻧﺴ

ﺮﻱﺼ ﹶﻈﻬ
 ﹺﻧ

ﺍﹺﻧﻲﺳ ﹸﻄﻮ ﻒ ﹸﺃ
 ﺼ
 ﹺﻧ

ﻜﻲ ﻴﺎﺗﻮﻣﻒ ﺃﹸﻭﺗ
 ﺼ
 ﹺﻧ
ﺔ ﻴ ﹶﻘﺣﻘ ﻒ
 ﺼ
 ﹺﻧ

ﺔ ﻨﻳﺩﺯ ﻒ
 ﺼ
 ﹺﻧ

ﻨ ﹺﻮﻱﺳ ﻒ
 ﺼ
 ﹺﻧ

ﻬ ﹺﺮﻱ ﺷ ﻒ
 ﺼ
 ﹺﻧ
ﻥ ﺮ ﻒ ﹶﻗ
 ﺼ
 ﹺﻧ

ﺓ ﺮ ﻒ ﹸﻛ
 ﺼ
 ﹺﻧ

ﺍﺛﹸﻮﻥﺎﺭﻒ ﻣ
 ﺼ
 ﹺﻧ
 ﹴﻊﺼﻨ
 ﻣ ﻒ
 ﺼ
 ﹺﻧ

ﺋﻲﺎﻒ ﹺﻧﻬ
 ﺼ
 ﹺﻧ

ﻧﻔﱠﺎﹶﺛ ﹲﺔ
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sebekritika
nostalgický

ﺗﻲﺪ ﺫﹶﺍ ﻧ ﹾﻘ

ﳉﻲ
 ﺎﺳﺘ ﻮﻧ

ﻩ

telefon
přistání na břiše
protiútok
hongkongský; obyvatel Hong Kongu
identita
struktura

ﻒ
 ﺗﺎﻫ

ﺕ
 ﻼ
ﺠﹶ
 ﻋ ﻭ ﹶﻥﺎ ﺩﺑ ﹾﻄﹺﻨﻬ ﻋﻠﹶﻰ ﺓ ﺮ ﺋﻁ ﺍﻟﻄﱠﺎ
ﻮ ﹸﻫﺒ

ﺎﺩﻣﻀ ﻡ ﻮﻫﺠ

ﻐﻲ ﻧﻎ ﻛﹸﻮﻮﻧﻫ

 ﹲﺔﻳﻫﻮ

 ﹲﺔﻠﻴ ﻴ ﹶﻜ ﻫ

ﻭ

širokého rozsahu
dokumentární
pevně spjatý, spojený s
úhel pohledu

ﻕ
ﻄﹶﺎ ﹺﻊ ﺍﻟﻨ ﺳ ﺍﻭ

ﻘﻲ ﻭﺛﹶﺎﺋ

ﺔ ﺑﹻ  ﹶﻠﻖ ﺍﻟﺼ ﻴﻭﺛ

 ﹶﻈ ﹺﺮﻬ ﹸﺔ ﺍﻟﻨ ﺟ ﹺﻭ

ﻱ

loterie
jedlý
rozpustný
zabíjí čas
stojící za zmínku
pitný
exportovatelný

ﺐ
 ﻴﻧﺼﺎﻳ

ﺆ ﹶﻛ ﹸﻞ ﻳ

ﺏ
 ﻳﺬﹶﺍ

ﺖ
 ﻮ ﹾﻗ ﺢ ﺍﻟ
 ﺑﻳ ﹾﺬ

ﺮ ﻳ ﹾﺬ ﹶﻛ

ﺏ
 ﺮ ﺸ
 ﻳ
ﺭ ﺼﺪ
 ﻳ
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