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  مقدمه
  

 اساسنامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسـی، از جملـه وظـایف فرهنگـستان               رب گزینی، بنا   واژه
  از همـان ،عهـده دارد  گزینـی بـر   اي که در امـر واژه       حکم وظیفه  شوراي فرهنگستان به  . است

نخستین جلسات این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و الزم دید که پیش از انتخاب و 
وضع کند تا مبنا و میـزان   »اصول و ضوابطی«هاي فارسی در برابر لغات بیگانه،   تصویب واژه 

ها طول کشید و سرانجام  تنظیم و تصویب این اصول و ضوابط مدت. و راهنماي کار آن باشد
هاي مفصل، که نـاظر بـر        هاي طوالنی و گفتگوها و رایزنی      گستان، پس از بحث   شوراي فرهن 
مـورخ  (در جلـسات پنجـاه و هـشتم        گزینی در ایـران بـود،         سالۀ واژه  کم شصت  سابقۀ دست 

را در قالب نـه  » گزینی اصول و ضوابط واژه  «) 2/4/76مورخ  (و یکصد و پانزدهم     ) 11/7/73
  .تصویب رساند اصل به

هزار معادل براي  10حدود در  گزینی در طی بیش از ده سال فعالیت و تصویبِ هگروه واژ    
گانه را مبنـا و راهنمـاي کـار     لغات بیگانه که در چهار دفتر انتشار یافته، همواره این اصول نه  

هاي  هایی که در گروه ها و پرسش بندي بحث  با جمع1384این گروه در سال . قرار داده است
شد الزم دید در اصول  گزینی و گاه در شوراي فرهنگستان مطرح می اژهتخصصی و شوراي و

 رئـیس  گروهی به ریاست دکتر حسن حبیبـی،   منظور کار این به. و ضوابط خود بازنگري کند  
 .1دشتشکیل  گزینی،   فرهنگستان و مدیر گروه واژهوقت

پیشین صول و ضوابط هاي متعدد به بحث و اظهار نظر دربارة ا اعضاي این گروه در جلسه    
نویس اصول و ضوابط جدید را تهیه کردند و براي اعضاي شوراي         پرداختند و سرانجام پیش   

نظران،  صاحبدیگر  تن از 50گزینی و حدود  هاي تخصصی واژه فرهنگستان و اعضاي گروه   
کارگروه پس از دریافت نظر اعضاي پیوستۀ فرهنگستان          این. جهت اظهار نظر ارسال داشتند      

                                                
گزینی و  معاون گروه واژه(نسرین پرویزي :  این گروه، به ترتیب الفبا، عبارت بودند ازدیگر اعضاي. 1

، دکتـر عالءالـدین   )عـضو هیئـت فنـی   (، دکتر مهـدي سـمائی   )گزینی و هیئت فنی عضو شوراي واژه 
، دکتر )گزینی عضو شوراي واژه(، مهندس علی کافی )گزینی و هیئت فنی عضو شوراي واژه(طباطبایی 

  .)گزینی و هیئت فنی عضو شوراي واژه(زاده  عمتشهین ن
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 براي 6/2/86عمل آورد و در تاریخ  نویس مذکور اصالحاتی به نظر در پیش  باصحاو دیگر 
توجه به نکات  سپس با. اي برگزار کرد روزه اندیشی یک  نظران هم   گفتگوي مستقیم با صاحب   

اصـول و  .  در متن پیـشنهادي تغییراتـی ایجـاد کـرد      ،اندیشی  شده در هم   و پیشنهادهاي مطرح  
ویکمین جلسۀ شوراي فرهنگستان    در سیصدوسی  26/9/86ام در تاریخ    ضوابط جدید سرانج  

 منتشر شد و اکنون پس 86صورت مقدماتی در اسفند      جزوة حاضر ابتدا به   . تصویب رسید  به
  .گیرد مندان قرار می گزینان و عالقه از ویرایش و اصالحات نهایی در اختیار واژه

  
  گزینی گروه واژه
  1388 خرداد
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  گزینی  واژهاصول و ضوابط
  

26/9/86مورخ (ویکم  ب جلسۀ سیصدوسیمصو(  
  شوراي فرهنگستان زبان و ادب فارسی

  
  تعاریف .1
گزینـی   اصـول و ضـوابط واژه  رفتـه در مـتن    کار بهتوجه به اینکه دربارة برخی اصطالحات    با

  .وضوح بیان شود هما در این متن بمراد است  الزم ،نظرات متفاوتی وجود دارد
  
   ژهوا 1. 1

  :رود کار می واژه در این متن به دو معنی به
 و ازلحـاظ دسـتوري بـه    است  دار ساخته شده لفظی که از یک یا چند جزء معنی      1. 1. 1    

هاي اسم یا ضمیر یا صفت یا قید یا فعل یا عدد یا حرف اضافه یا حرف ربـط     یکی از مقوله  
 بـ مرکّ ب یا مشتقست بسیط یا مشتق یا مرکّچنین لفظی از نظر ساختمان ممکن ا     . درصوت تعلق دا  یا  
  .داشب

اي و هنـري داراي   هاي علمی و فنی و حرفـه    کم در یکی از رشته     لفظی که دستِ   2. 1. 1    
یا یک عبارت یا ) 1. 1. 1به معنی (چنین لفظی ممکن است یک واژه . است مشخص یتعریف

  .طالح استواژه در این معنی مترادف با اص. یک صورت اختصاري باشد
هاي  واژه / واژه« و در عبارت »نامه واژه«و » گزینی واژه« هاي هدر این متن لفظ واژه در کلم         
کار رفته است در معنی دوم به» بمصو.  

  
  گزینی واژه 2. 1

اي یا   در طی آن براي یک مفهوم مشخص علمی یا فنی یا حرفه  است که فرایندي  گزینی    واژه
  .شود واردي بیش از یک لفظ برگزیده یا ساخته میهنري معموالً یک و در م

  
   زبان فارسی3. 1

به نام (و تاجیکستان ) به نام فارسی(اکنون در کشورهاي ایران  زبان فارسی زبانی است که هم
یکی از دو زبان رسـمی اسـت و در   ) به نام دري(تنها زبان رسمی، و در افغانستان   ) تاجیکی
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نویسند  بدان میگروهی از مردم  ،اند رهنگی ایران قرار داشتهبرخی جوامع که در حوزة نفوذ ف      
جا مانـده   بهبه این زبان متون نوشتاري فراوانی      از قرن سوم هجري به بعد،       . کنند  و تکلم می  

  .است
  
   واژة فارسی4. 1

گیـرد از عناصـر زیـر        گزینی مورد استفاده قـرار مـی        در واژه گنجینۀ واژگانی زبان فارسی که      
  : استتشکیل شده

  .اند ضبط شدهامروز تبار که در فرهنگهاي معتبر  هاي فارسی همۀ واژه 1. 4. 1    
کـم در   یا دسـتِ / تباري که یا در فارسی امروز تداول دارند و هاي عربی   همۀ واژه  2. 4. 1    

  .اند کار رفته  به،ر قرن پنجماواخ تا اً عمدت،چند متن معتبر نظم و نثر فارسی
هایی که تبار هندي یا ترکی یا یونانی یا مغولی و مانند اینها دارند و در            واژه ۀهم 3. 4. 1    

  .اند رفته  کار اند یا در متون تخصصی معتبر به فارسی امروز متداول
  :هر واژة اروپایی که شرایط زیر را داشته باشد 4. 4. 1    
  ؛زبانان متداول باشد در میان عموم فارسی 1. 4. 4. 1    
 ساختار صرفی آن چنان ،صورت این غیر اي بسیط باشد و در در زبان مبدأ واژه 2. 4. 4. 1    

  ؛سازي فارسی بر روي آن نشود  عمال فرایندهاي واژهباشد که مانع از اِ
یـابی بـراي آن را        معـادل لـی   یدال بـه  ،توجه به نظر متخصـصان     فرهنگستان با  3. 4. 4. 1    

  .ضروري نداند
  
   زبان علم5. 1
اي از زبان است که نقش اصلی آن برقراري ارتباط میان اهل علـم و بیـان مطالـب              گونه   بان علم ز

گیري از واژگـان و   هاي زبان و بهره تعامل با دیگر گونهبر  عالوهعلمی در گفتار و نوشتار است و  
  .گزینی است هاي خاص خود در واژه  داراي واژگان ویژه و روش،سازي آنها فرایندهاي واژه

 
  عهاصول موضو .2

 توجه به وظایفی که در اساسـنامه بـر   ی است که فرهنگستان، با    ل اصو همراد از اصول موضوع   
و اگر نه بـراي  است پس از بحث و بررسی فراوان آنها را پذیرفته اش نهاده شده است،    عهده
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 نادرسـتی آنهـا را در درون فرهنگـستان قابـل بحـث      یـا درستی  ، براي مدتی طوالنی  ،همیشه
  :اند از این اصول عبارت. داند مین

  ؛توسعۀ علمی نیازمند زبان علمی است 1 .2    
  ؛ و باید فارسی بماندزبان علم در ایران زبان فارسی است 2. 2    
  .یافته و روشمند است گزینی سازمان نیازمند واژهفارسی براي بقا زبان علمی  3. 2    
  
  گزینی منابع واژه  .3

گزینـی از آنهـا بهـره     تـوان در واژه  هایی است که می    گزینی مجموعۀ واژه    ژهمنظور از منابع وا   
  :اند از این منابع عبارت. گرفت

نظر از   آیند، صرف شمار می بهایم فارسی   آورده4. 1به آنچه در  هایی که بنا همۀ واژه  1. 3    
  .تبار آنها

وان آنهـا را در فراینـدهاي   هـایی اسـت کـه بتـ       در انتخـاب واژه اولویـت بـا واژه         :تبصره    
پـذیري و   پـذیري و ترکیـب      به بیان دیگـر، اشـتقاق     . کار برد  ي با سهولت بیشتري به    زسا  واژه

  .هاست  در انتخاب یک واژه از میان گنجینۀ واژهها ترین مؤلفه پذیري مهم تصریف
  ؛ي زندة ایرانیها  و گویشبه زبانها هاي متعلق واژه 2. 3    
  ؛هاي باستانی و میانۀ ایران به زبان هاي متعلق  ریشهها و واژه 3. 3    
. 4. 1مندرج در بنـدهاي  کم شرایط      اروپایی که دستِ   2هاي ترکیبی  ها و صورت    واژه 4. 3    

  : یعنی،ندباش را دارا 3. 4. 4. 1 و 2. 4
شد  چنان با  ها ساختار صرفی آن   ،صورت  این غیر د و در  ناي بسیط باش    در زبان مبدأ واژه    ـ    

  ؛ نشودهاسازي فارسی بر روي آن  عمال فرایندهاي واژهاِکه مانع از 
  . را ضروري نداندهایابی براي آن معادللی یدال بهتوجه به نظر متخصصان  فرهنگستان با ـ    
 
  گزینی هاي واژه شیوه .4

  :گیرد گزینی براي یک مفهوم مشخص به چهار روش انجام می واژه
  ؛هاي موجود در زبان ها و عبارت واژه ب یک واژه یا عبارت از میان انتخا:برگزینش 1. 4    

                                                
2 . combining forms 
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که  طوري به  ، انتخاب یک واژة موجود در زبان و دادن مفهومی جدید به آن:نوگزینش 2. 4    
  ؛باشدارتباط ن  بی با مفهوم اولیه

  :گیرد  زیر انجام میه شیوةسساختن اصطالح به : ساختن اصطالح 3. 4    
  .بمرکّـ  ب یا مشتق ساختن یک واژة جدید مشتق یا مرکّ:سازي واژه 1. 3. 4    
کـم دو واژه   کار بردن دسـتِ  ساختن یک گروه نحوي با به  : ساختن گروه نحوي   2. 3. 4    

  .یابند میهم پیوند  با کسرة اضافه یا یکی از حروف اضافه بهها  این واژه. گیرد صورت می
 سازي آمیزهسازي یا     هاي سرواژه  ختصار به یکی از روش     ساختن ا  :اختصارسازي 3. 3. 4    

  .شود  انجام میحرف به یا اختصار حرف) نحت(
 با همان مفهـومی کـه در   )معموالً غربی(بیگانه هاي  اخذ یک واژه از زبان : گیري  وام 4. 4    

  .زبان مبدأ دارد
  :گیرد گیري عمدتاً در موارد زیر صورت می وام    
  .گیري و اسامی شیمیایی و نام داروها و مانند آنها دهاي اندازهواح 1. 4. 4    
 زبانان متداول نیـستند، شـرایط   در میان عموم فارسی   هرچند  هاي اروپایی که      واژه 2. 4. 4    

  :، یعنیهاي اروپایی را دارند واژه 3. 4. 4. 1 و 2. 4. 4. 1  بندهايمندرج در
 چنان باشد کـه    هاصورت ساختار صرفی آن     این غیر د و در  ناي بسیط باش    در زبان مبدأ واژه    ـ

  . نشودهاسازي فارسی بر روي آن  عمال فرایندهاي واژهاِمانع از 
  . را ضروري نداندهایابی براي آن لی معادلیدال  به،توجه به نظر متخصصان فرهنگستان با ـ

 

  یابی هاي معادل روش .5
ارت یا صورت اختصاري در مقابـل یـک   یابی عبارت است از برگزیدن یک واژه یا عب     معادل

  .لفظ بیگانه
  :گیرد یابی به دو صورت انجام می معادل    
 در این روش بدون توجه به ساختار اصطالح بیگانه و فقط بـا              :یابی مفهومی   معادل 1. 5    

  ؛شود در نظر گرفتن معنی و تعریف آن در زبان فارسی یک معادل یافته یا ساخته می
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توجه به ساختار اصطالح بیگانـه صـورت         یابی با   در این روش معادل   : برداري گرده 2. 5    
دار در  دار اصطالح بیگانه یـک جـزء معنـی        به این معنی که در مقابل هر جزء معنی          گیرد،  می

  .شود زبان فارسی قرار داده می
هـاي   یابی با هریک از دو روش بـاال کـه صـورت گیـرد، در قالـب یکـی از شـیوه               معادل    
  .گنجد گزینی می اژهو
 
  گزینی ضوابط واژه .6

هـایی اسـت کـه شایـسته اسـت در امـر        گزینـی بایدونبایـدها و اولویـت    مراد از ضوابط واژه  
  .گزینی رعایت شود واژه
  ؛در ساختن اصطالح باید قواعد دستور زبان فارسی رعایت شود 1. 6    
ضرورت،  به  انرا، ب  که بتوان آنگزینی شایسته است اصطالحی برگزیده شود در واژه  2. 6    

  ؛کار برد سازي بعدي، یعنی انواع اشتقاق و ترکیب، به در فرایندهاي واژه
تلفظـی از  بایـد  همچنـین  . آوایی زبان فارسی رعایت شود گزینی باید قواعد     در واژه  3. 6    
طابقـت داشـته   آرایی و ساختار هجایی زبان فارسـی م     ها اختیار شود که با قواعد واج        واژه وام

  .باشد
توان  در صورت نیاز می.  فرهنگستان پیروي شودها باید از دستور خطّ در امالي واژه 4. 6    
  .اند نیز استفاده کرد  فارسی قبول عام نیافته که هنوز در خطّ عالئم سجاونديبرخی از 

در سابقه  بقه یا بیسا سازي کم  از فرایندهاي واژه،ضرورت به  بنا،تواند فرهنگستان می 5. 6    
  ؛ استفاده کندزبان فارسی

توان در فرایندهاي  می نظر از تبار آن،     اي را که فارسی محسوب شود، صرف        هر واژه  6. 6    
هاي اصیل فارسی ترکیب کرد و بـا آن   کار برد و با پیشوندها و پسوندها و واژه سازي به   واژه

  ؛هاي جدید ساخت واژه یا واژه
هـاي فارسـی آنهـا از     هاي بیگانـه و معـادل   د اشتراك لفظی و معنایی در واژهدر مور  7. 6    

  :شود ضوابط زیر پیروي می
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در شایسته است که است  داراي یک مفهوم مشخص ه کهدر مقابل یک لفظ بیگان 1. 7. 6    
از دیربـاز  هـاي مختلـف    یک معادل فارسی اختیار شود، مگر اینکه در حـوزه  ها    تمامی حوزه 

  ؛هاي متفاوتی در مقابل آن لفظ بیگانه کامالً تداول یافته باشد معادل
در مقابل یک لفظ بیگانه در یک حوزة مشخص فقط بایـد یـک معـادل فارسـی           2. 7. 6    

  ؛اختیار شود، مگر اینکه آن لفظ در همان حوزه داراي چند مفهوم متفاوت باشد
 ،منظور بیان دقیـق مقـصود      به باشد،   هرگاه یک اصطالح بیگانه داراي چند مفهوم       3. 7. 6    

  ؛توان یک معادل فارسی اختیار کرد براي هریک از مفاهیم می
 بهتـر اسـت در زبـان     در صورت وجود چند لفظ بیگانه براي یک مفهوم واحـد،          4. 7. 6    

 ،از جمله سابقه و رواج ،ضرورت به   بنا،اما د، شوفارسی در مقابل آن فقط یک معادل اختیار   
  ؛نیز معادلی برگزیدیا برخی از آنها وان براي هریک از الفاظ بیگانه ت می
هـاي مختلـف    استفاده از یک معادل فارسی براي چند اصطالح بیگانـه در حـوزه    5. 7. 6    

  .مجاز است



  
  
  

  
  

  گزینی شرح اصول و ضوابط واژه
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  تعاریف .1
کار رفته  گزینی به ابط واژهتوجه به اینکه دربارة برخی اصطالحاتی که در اصول و ضو  با

  .وضوح بیان کنیم  الزم دیدیم مراد خود را از آنها به،است نظرات متفاوتی وجود دارد
  
  واژه 1. 1

  :رود کار می واژه در این متن به دو معنی به
 و ازلحاظ دستوري به استدار ساخته شده  لفظی که از یک یا چند جزء معنی        1. 1. 1    

سم یا ضمیر یا صفت یا قید یا فعل یا عدد یا حرف اضافه یـا حـرف        هاي ا   یکی از مقوله  
چنین لفظی ازنظر ساختمان ممکن است بـسیط یـا مـشتق یـا              . ردربط یا صوت تعلق دا    

  ؛ب باشد مرکّـ ب یا مشتقمرکّ
اي و هنـري   هاي علمـی و فنـی و حرفـه          کم در یکی از رشته     تِلفظی که دس   2. 1. 1    

یا یک  ) 1. 1. 1به معنی   ( چنین لفظی ممکن است یک واژه        . مشخص باشد  یداراي تعریف 
  .واژه در این معنی مترادف با اصطالح است. عبارت یا یک صورت اختصاري باشد

 / واژه«و در عبـارت     » نامـه   واژه«و  » گزینـی   واژه«هاي     لفظ واژه در کلمه    ،در این متن      
  .کار رفته است در معنی دوم به» بهاي مصو واژه 

یک معنی همان است که امـروز عمـوم     . کار رفته است   در این نوشته به دو معنی به      اژه  و    
هـاي   اسـت و نیـز در فرهنـگ      » لغـت «و  » کلمه«شنا هستند و مترادف با      آزبانان با آن     فارسی

فارسـی   و معـین  و نامـۀ دهخـدا   لغتمانند (هاي جدید  و فرهنگ) برهان قاطعمانند  (قدیمی  
بـه نظـر غالـب       هـر واژه بـا ایـن معنـی، بنـا          . معنـی آمـده اسـت     به همـین    ) سخن و   امروز

، ) پرویز مانند کتاب، صندلی،(اسم : گانۀ زیر تعلق دارد هاي نه   به یکی از مقوله     دستورنویسان،
، )دیر مانند هرگز، همیشه، (، قید )درشت، زیبا مانند خوب، (صفت  ، )مانند من، او، آنها(ضمیر  

 از،  ماننـد بـا،  (حرف اضـافه   ، )نه هشت،  مانند دو،   (، عدد   )، شنیدیم روم، گفتم   مانند می (فعل  
هاي  البته هریک از این مقوله). واي ، آه، !به مانند به(، صوت   ) تا  مانند و، که،  (حرف ربط     ،  )در  

  .دستوري ممکن است انواعی داشته باشد که در اینجا مورد بحث ما نیست
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، مشتق ) زن، مرد  مانند قلم، کتاب،  (بسیط  : ر نوع است  واژه در این معنی ازنظر ساختمان چها      
ـ   ـ  مشتق ، )منظر  هنرپرور، خوش   مانند کتابخانه، (ب  ، مرکّ )مانند گلدان، دانش، مادرانه   ( ب مرکّ
هاي  شیوه«شرح این چهار نوع واژه در بخش ). دوستانه اخالقی، وطن پرور، خوش دانشمانند (

  .آمده است» سازي واژه«هاي  در ذیل روش» گزینی واژه
یعنـی  » اصـطالح «است که مترادف بـا    کار رفته  در این متن به معنی دیگري نیز به     »واژه«    

هاي علمی یا فنی یا  کم در یکی از رشته  است و مراد از آن لفظی است که دستِ termمعادل 
ختمان بر  در این معنی ازنظر سا واژه. کند اي یا هنري بر یک مفهوم مشخص داللت می         حرفه

به واژه در معنی اول است و دو نوع دیگر  شش نوع است که چهار نوع آن همان انواع مربوط
ازنظـر  » اصـطالح «بنـابراین، واژه بـه معنـی    . اند از گروه نحوي و صورت اختـصاري         عبارت

ب  مرکّ ،)فرشینه، بستار(، مشتق )بلور، کانون(بسیط : گانۀ زیر است ساختمان شامل انواع شش
فاصـلۀ کـانونی،   (گـروه نحـوي    ، )هـوازي   بـی  بکرزایی،(ب مرکّـ  مشتق ،  )داربست  گراه،  بزر(

شـمارة  = نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی، شابک      = ناکا  (صورت اختصاري     ،  )پردازش از دور  
  ).المللی کتاب استاندارد بین

ت شامل بیش از بینیم واژه به معنی دوم که مترادف با اصطالح است، ممکن اس که می چنان    
یعنی صـورت   آید،  شمار نمی یک کلمه، یعنی گروه نحوي، یا صورتی باشد که اصالً کلمه به  

  .اختصاري
فرهنگـستان  که  ، هفتاد سال سابقه دارد، چنان   صطالحشایان ذکر است که واژه در مفهوم ا           

) گیر، بهداشت مانند برش، برات(بات خود را که هم شامل واژه       مصو) فرهنگستان اول  (ایران
بود با عنـوان  ) بارنامۀ کشتی دادگاه استان،  مانند انجمن پیشاهنگی،  (و هم شامل گروه نحوي      

نیز فرایندي که ) فرهنگستان دوم (فرهنگستان زبان ایرانساخت، و در  منتشر می» ي نواه واژه«
 هـم در دهـۀ   شد، و مرکز نـشر دانـشگاهی     گزینی نامیده می     واژه ،گزینی بود   ناظر بر اصطالح  

 ة ماد1بند و سرانجام  نامید،  گزینی می یابی براي اصطالحات علمی بیگانه را واژه  معادل1360
یکی از وظایف این نهاد را نیز ) فرهنگستان سوم (فرهنگستان زبان و ادب فارسیاساسنامۀ  2
بود که ایـن  شایسته ن رو،  ازاین.  تعیین کرده است»گزینی سازي و واژه  تأسیس واحدهاي واژه  «
  .کار رود به» گزینی اصطالح«مثالً » گزینی واژه«جاي  ت هفتادساله نادیده گرفته شود و بهسنّ
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ت هفتادساله رعایت شود و هم جانـب معنـایی کـه عمـوم        براي اینکه هم جانب این سنّ         
  اول بـه معنـی دو همواره به  » واژه«یابند، در این متن کلمۀ        می در» واژه«زبانان از کلمۀ     فارسی
  .و هم مترادف با اصطالح، »لغت«و » کلمه«مترادف با هم رود، یعنی  کار می

  
  گزینی واژه 2. 1

ـ ف که در طی آن براي یک مفهـوم مـشخص علمـی یـا    است فرایندي  گزینی    واژه ی یـا  ن
  .شود اي یا هنري معموالً یک و در مواردي بیش از یک لفظ برگزیده یا ساخته می حرفه
کم به عصر ساسانی  د و قدمت آن دستِ   راي بسیار دیرینه دا     بان فارسی سابقه  گزینی در ز    واژه
هـاي   در متونی که به زبان پهلوي نگاشته شده است اصـطالحات زیـادي در زمینـه               . رسد  می

  :کنیم در اینجا فقط به چند مثال بسنده می. ساخته شده استشناسی  فلسفه و پزشکی و ستاره
    xrad dōšagī )فلسفه= ) خرددوستی  
     zamīg-paymānīh)هندسه) = پیمایی زمین  
     čim gōwāgīh)منطق) = گویایی چم  
    dēn dānišnīh) الهیات) = دانشی دین  
    axtarāmār) منجم) = اخترآمار 

سینا و غزالی و ناصرخـسرو و   ت در زبان دري ادامه یافت و دانشمندانی مانند ابن      این سنّ     
هـاي   هـاي فارسـی در مقابـل واژه    هایی به یافتن معادل    هرکدام در عرصه   الدین کاشانی   افضل

بینیم هاي زیر می که در مثال ند، چنانگماشتت عربی هم:  
  
  غزالی    سینا ابن

  بینا= بصیر    اندریافت= ادراك 
مدیافته= موجود     اندریافته= ك ر  

  نایافته= معدوم     گر جهت= ذوجهت 
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   کاشانیالدین افضل    ناصرخسرو
  آمیختگی= خلط     آرمیده= ساکن 
  دشخواریاب= الوصول  صعب    چونی= کیفیت 
  دانستگی= علم     چرایی= علت 

حدوحـساب از زبـان    گیري بی ت تقریباً فراموش شد و واماما از قرن پنجم به بعد این سنّ        
 مـشروطه بـا   تا اینکـه سـرانجام پـس از انقـالب    . گزینی به فارسی را گرفت عربی جاي واژه  

تحوالت بزرگی که در عرصۀ اجتماع پدید آمد و کارکردهـاي جدیـدي کـه بـر دوش زبـان             
گزینی براي مفاهیم جدید تولدي دوباره یافت و بـا تأسـیس           بار دیگر واژه   ،نهاده شد فارسی  

  .خود گرفت هفرهنگستان اول نظم و سامانی ب
افتن یا ساختن یک اصطالح براي یک گزینی فرایندي سنجیده و عالمانه است براي ی      واژه    

دالیل تاریخی  البته گاهی به. هاي علم و فن و حرفه و هنر       مفهوم مشخص در یکی از حوزه     
 بـا   حالـت شـود کـه در ایـن     براي یک مفهوم بیش از یک اصطالح اختیار می ،یا دالیل دیگر  

باشد مخل ارتبـاط  ها زیاد ن  اصطالحات مترادف سروکار داریم و اگر شمار این گونه مترادف         
هـاي   شـیوه «هـاي   گزینـی در بخـش   به واژه باره و نیز دربارة دیگر مسائل مربوط    دراین. نیست
  .بیشتر بحث خواهیم کرد» گزینی ضوابط واژه«و » گزینی واژه

  
   زبان فارسی3. 1

 تاجیکـستان  و) به نام فارسـی (اکنون در کشورهاي ایران  زبان فارسی زبانی است که هم 
یکی از دو زبـان رسـمی    ) به نام دري  (تنها زبان رسمی و در افغانستان       ) اجیکیبه نام ت  (

گروهی از مـردم  اند  است و در برخی جوامع که در حوزة نفوذ فرهنگی ایران قرار داشته           
از این زبان، از قرن سوم هجري به بعد، متون نوشـتاري        . کنند  نویسند و تکلم می     بدان می 
  . مانده استجا   بهبه این زبان فراوانی 

 از پیش اول هزارة حدود از ها زبان این .است هندواروپایی هاي زبان خانوادة از فارسی زبان    
 دوم نیمۀ از و اند بوده رایج آسیا غربی جنوب و جنوب و اروپا از بزرگی بخش در مسیح میالد
دو  ایرانی و هندي روهگ .اند یافته رواج هم اقیانوسیه و افریقا و امریکا در میالدي پانزدهم سدة
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مـیالد مـسیح در ایـران و      از  شـاخۀ ایرانـی در هـزارة اول پـیش     . شاخۀ هندي و ایرانی دارد    
  .افغانستان کنونی و در شمال در منطقۀ میان مجارستان و ترکستان چین رایج بوده است

بـان  فارسـی باسـتان ز  . هاي این شاخه، اوستایی و فارسی باستان اسـت         ترین گونه   قدیمی    
 331هاي ایرانـی را از سـال    دورة میانۀ زبان. رسمی هخامنشیان و زبان قوم پارس بوده است     

 هجري قمري که یعقوب لیث صفاري 254دانند، یعنی تا سال   میالدي می867میالد تا   از قبل
فارسی دري دنبالۀ فارسی میانۀ زردشتی . به حکومت رسید و زبان فارسی دري رسمیت یافت

غدي و سکایی و خوارزمی و بلخی     هاي ایرانی یعنی س    تدریج جانشین دیگر زبان    هاست که ب  
 ،  شد و در منطقۀ وسیعی از جهان، از هندوستان تا اروپا و از دریاي خوارزم تا خلیج فـارس             

  .رایج گردید
آمدن صفاریان، زبان علمی زردشـتیان ایـران      در فاصلۀ میان سقوط ساسانیان تا روي کار           

میانۀ زردشتی و زبان علمی مانویان فارسی میانۀ مانوي و پهلـوي اشـکانی مـانوي و            فارسی  
غدي مانوي و زبان علمی ایرانیان مسلمان عربی بودس.  

سلجوقیان زبـان فارسـی را در آسـیاي    . زبان فارسی در دربار مغولی هند زبان رسمی بود          
تسلط استعمار بر کـشورهاي  . اشتصغیر رواج دادند و در دربار عثمانی زبان فارسی رواج د   

فارسی دري امروزه در ایران و افغانستان . شرق سبب گردید از رواج زبان فارسی کاسته شود
تدریج  زبان فارسی در این سه کشور از اوایل قرن بیستم میالدي به        . و تاجیکستان رایج است   

گان بسیاري از آن به    فارسی تاجیکی از زبان روسی تأثیر پذیرفت و واژ        . از یکدیگر دور شد   
هـاي   هاي پشتو به زبان فارسی دري راه یافـت و در ایـران واژه   در افغانستان واژه . وام گرفت 

هریک از  در. هاي انگلیسی وارد زبان فارسی شد هاي اخیر واژه روسی و فرانسوي و در سال    
  . تفاوت دارندهاي جدیدي ساخته شد که غالباً با یکدیگر این کشورها براي مفاهیم تازه واژه

هاي ایرانی شمالی و شـرقی،   زبان فارسی در جریان گسترش خود بسیاري از عناصر زبان        
هاي محلی بسیاري نیز تقسیم  حال به گونه عین غدي، را وام گرفته است و درویژه پارتی و س به

ـ      در ایران و تاجیکستان و افغانستان صورت . شده است  ان هـاي کمـابیش متفـاوتی از ایـن زب
مشترك متداول است که در برخی موارد مشخصات واژگانی و آوایی و دستوري خاص خود 

  .را دارند
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متون فراوانی به نظم و نثر باقی مانده  حدوداً از قرن سوم هجري به بعد،  از زبان فارسی دري، 
دیـد  سـی پ رآوایی و واژگان و دستور زبان فا       رغم تغییراتی که در نظام      علی  این متون،   . است

  .اند کردگان قابل فهم  غالباً براي عموم تحصیل،آمده است
 با گـسترش سـواد در میـان عمـوم مـردم و بـا پیـدایش مطبوعـات و            در صد سال اخیر،       

 رایـج در میـان  زبان فارسی رسـمی، کـه درواقـع زبـان          هاي فراگیر رادیو و تلویزیون،        رسانه
 و از جمله در میان مردمی که بـا  ،موم مردمکردگان است، در سراسر ایران در میان ع       تحصیل

  .بسط یافته است ،کنند هاي محلی خود تکلم می ها و گویش زبان
  
  واژة فارسی 4. 1

از عناصـر زیـر   شـود   گزینی از آن اسـتفاده مـی   که در واژه فارسی  زبانگنجینۀ واژگانی 
  :تشکیل شده است

  ؛اند ي معتبر ضبط شدهها تبار که در فرهنگ هاي فارسی همۀ واژه 1. 4. 1    
کـم   یا دستِ/ تباري که یا در فارسی امروز تداول دارند و         هاي عربی   همۀ واژه  2. 4. 1    

  ؛اند کار رفته  به، تا اواخر قرن پنجم، عمدتاًدر چند متن معتبر نظم و نثر فارسی
ینها دارند و هایی که تبار هندي یا ترکی یا یونانی یا مغولی و مانند ا            واژه ۀهم 3. 4. 1    

  ؛اند کار رفته اند یا در متون تخصصی معتبر به در فارسی امروز متداول
  :هر واژة اروپایی که شرایط زیر را داشته باشد 4. 4. 1    
  ؛زبانان متداول باشد در میان عموم فارسی 1. 4. 4. 1    
تار صـرفی آن    صورت ساخ  این اي بسیط باشد و در غیر       در زبان مبدأ واژه    2. 4. 4. 1    

  ؛سازي فارسی بر روي آن نشود عمال فرایندهاي واژهچنان باشد که مانع از اِ
یـابی بـراي آن را        معـادل دالیلی   بهتوجه به نظر متخصصان      فرهنگستان با  3. 4. 4. 1    

  .ضروري نداند
 هـاي  زبـان  از   گـسترده،  ادبیـات  صـاحب  و دیرینـه  قـدمت  داراي زبان هر مانند یفارس زبان    

 عربـی،  :دارنـد  تعلق زیر هاي زبان به عمدتاً فارسی هاي  واژه وام .است گرفته وام به واژه مختلف

هاي  واژه همۀ برابر در ).روسی انگلیسی،  ،  فرانسوي شامل عمدتاً( اروپایی،   هندي، مغولی،   ترکی،  
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ی امـروز   در فارسـ  همـۀ آنهـا   زیرا نقش و تأثیر     توان رویکرد واحدي اختیار کرد،        دخیل نمی 
  .یکسان نیست

هاي  زبان عربی در طول چهارده قرن با زبان و ادبیات فارسی عمیقاً درآمیخته است و کلمه    
هـاي   امـا ورود همـۀ واژه  . بسیاري از این زبان وارد فارسی شده و بر غناي آن افزوده اسـت          

از قرن پـنجم بـه   « ) الشعرا ملک (محمدتقی بهاراستاد  عربی در اثر نیاز نبوده است و به قول          
این معنا ... بعد، تفنن در تقلید ادباي ایرانی از تازي زیادتر از اندازه و حد طبیعی رواج گرفت

 اول قرن پنجم صدي پنج لغت تازي بیش  ۀباعث شد که نثر فارسی که در قرن چهارم و نیم          
 بـه » .کـرد از صدي پنجاه نیز تجـاوز  ) اش شمار لغات تازي(در نیمۀ دوم قرن پنجم   نداشت،  

هاي عربی یکـی از ایـن    کردن واژه  براي فارسی تلقی در اصول و ضوابط حاضر     دلیل، همین
 معتبر نظم چند متنیا در  یا در فارسی امروز تداول داشته باشند،  : ایم  دو شرط را قائل شده    

  .کار رفته باشند و نثر فارسی تا اواخر قرن پنجم به
ماننـد  (و ترکـی  ) نیلـوفر، نارگیـل   مانند جنگل، (ز هندي هایی که فارسی ا    استفاده از واژه      

وام گرفته است و اکنـون در فارسـی          به)  اردو، سوغات   آقا،(و مغولی   ) سنجاق، یونجه   اتاق،  
دلیل قدمت  زیرا از یک سو به کند،  رواج دارند، آسیبی به زبان فارسی و هویت ملی وارد نمی

 اکنـون  ،اند و از سـوي دیگـر   ان فارسی جاي گرفتهصورت طبیعی در بدنۀ واژگ     شان به   دیرینه
  .کلی متوقف شده است ها به گیري از این زبان وام
  : لغات اروپایی به سه دلیل با دو گروه باال متفاوت استیتوضع    
 ؛رسد قدمت بخش اعظم این لغات چندان نیست و حداکثر به یک قرن می. 1    
ت ادامـه دارد و چنانچـه   همچنان با قـو  یژه زبان انگلیسی، و ه ب،ها گیري از این زبان    وام .2    

 چهرة ،ها صورت نگیرد هاي علمی و فنی این زبان یابی براي واژه    ي درزمینۀ معادل  تالش جد 
  ؛کند کلی تغییر می زبان فارسی در چند دهۀ آینده به

ینـدهاي  شـوند و فرا     اي وارد فارسـی مـی         صـورت خوشـه    هاي اروپایی بـه    ه برخی واژ  .3    
 ،»پیـانو «و همراه بـا  » والیبالیست «،»والیبال«مثالً همراه با . کنند سازي فارسی را مختل می  واژه

  .هم وارد شده است» پیانیست«
دو  عالوه بر تداول در زبـان،  ، کردن لغات اروپایی    براي فارسی تلقی   ،دالیل باال  باتوجه به     

  :قائل شدباید شرط دیگر نیز 
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اگـر هـم بـسیط    اي بـسیط باشـند و    هاي محل بحث در زبان مبدأ واژه    واژهه  نخست اینک       
 آنها بر رويسازي فارسی را  یندهاي واژهاشان چنان باشد که بتوان فر    نیستند ساختمان صرفی  

و » یـونش «و » یونیـده «هـاي   تـوان واژه   کـه بـسیط اسـت مـی       » یون«مثالً با واژة    . عمال کرد اِ
رغم اینکه در زبان مبدأ بسیط نیست، لغات  ، علی»تلفن« با واژة را ساخت، و نیز» پذیر یونش«
  .ساخته شده است» خانه تلفن«و » تلفنچی«و » تلفنی«

 ندانند، مانند اتم و الکترون يیابی براي آن را ضرور   ل نظران معاد   دوم اینکه عموم صاحب       
  .و پروتون

اما  اي آنها اجماع نظر حاصل نشده، هاي اروپایی که هنوز در مورد معادل مشخصی بر واژه    
هـاي ناکجاآبـاد،    مانند اتوپیا کـه از جملـه معـادل     (چندین معادل برایشان پیشنهاد شده است       

شـمار آینـد،    شایسته نیست فارسی بـه ) کار رفته است شهر، مدینۀ فاضله در برابر آن به   آرمان  
  .دانند  میم الزیابی براي آنها را نظران معادل زیرا مشخص است که صاحب

  
  زبان علم 5. 1

اي از زبان است که نقش اصلی آن برقراري ارتباط میان اهل علم و بیـان                 گونه  زبان علم 
هـاي زبـان و    مطالب علمی در گفتار و نوشتار است و در عـین تعامـل بـا دیگـر گونـه         

اص هاي خ  داراي واژگان ویژه و روش،سازي آنها گیري از واژگان و فرایندهاي واژه       بهره
  .گزینی است خود در واژه

آوریم درحقیقت با زبانی در درون زبان دیگر سروکار  وقتی از زبان علم سخن به میان می    
ده ان خو(register)شناسان گونۀ کاربردي زبان  داریم و این همان است که در اصطالح زبان      

اما . استفارسی زبان   هاي کاربردي   گونهیکی از   » زبان علمی فارسی  «به بیان دیگر،    . شود  می
هاي خاص  تاي از اصطالحات و سنّ هاي مختلف دارد و هر شاخه بدیهی است که علم شاخه

بنابراین در هر زبان صرفاً بـا یـک گونـۀ کـاربردي بـراي مطلـق علـم             . خود برخوردار است  
هاي کاربردي مختلف که هرکدام به یک حـوزة علمـی خـاص            بلکه با گونه   ،سروکار نداریم 

براي مثال زبان علم فیزیک و زبان حقوق و زبان رایانه هرکدام یک . رو هستیم ارد روبه دتعلق
هاي مشترکی  ها ویژگی ، همۀ این گونهاین باوجود. فارسی است  گونۀ کاربردي در درون زبان

به مفهوم کلی » زبان علم«توان از  هاي مشترك است که می مبناي همین ویژگی نیز دارند و بر   
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 از زبان روزمره و زبـان  خصوص ه ب هاي زبان علم که آن را      ترین ویژگی  مهم. تآن سخن گف  
  :سازد به قرار زیر است ادبیات متمایز می

دور از   زبان علم زبانی است داراي یک الیۀ معنایی و تا حد امکان صریح و دقیق و به.1    
  ؛تعارض درونی

 ،رو  همـین  از. آفرینی و بیان عاطفی   یرسانی است نه زیبای      نقش اصلی زبان علم اطالع     .2    
  ؛پذیرترین گونۀ زبانی است زبان علم ترجمه

و  اي سـاخته  شـناختی ویـژه     اي از دانش دستگاه اصطالح       در زبان علم، براي هر شاخه      .3    
 و اینکـه  شده است و در نـزد دیگـران ناشـناخته    شود که نزد اهل آن علم شناخته پرداخته می 

 در »شاخص« ،براي مثال.  اشاره به همین معنی است،هل اصطالح است  کس ا  گویند فالن   می
عددي که نسبت یا وضعیت یک شیء ریاضی را در مقایسه با «: شود ریاضی چنین تعریف می

زبانان از واژة شـاخص چنـین    بدیهی است که عموم فارسی  » .کند  شیء ریاضی دیگر بیان می    
  .یابند مفهومی را درنمی

هـاي   رو در همۀ حوزه  همین شود و از ن زبان طبیعی ساخته و پرداخته میزبان علم بر مت      
شناسی، در اساس و بنیاد تابع زبان طبیعی  یعنی آواشناسی و ساختواژه و نحو و معنی    دستور،  
ها، آنچه  ویژگیاین از میان . هاي متمایزي نیز در آن پدید آید ولی ممکن است ویژگی      است،
  . آمده استگزینی ضوابط واژهدر بخش  شود،  یینی مربوط مزگ به واژه

  
  عهل موضو اصو.2

توجه به وظایفی که در اساسنامه        اصولی است که فرهنگستان، با     عهمراد از اصول موضو   
 اگر نه  وپس از بحث و بررسی فراوان آنها را پذیرفته استاش نهاده شده است،    عهده بر

درستی آنها را در درون فرهنگـستان قابـل       نا یا درستی   براي همیشه، براي مدتی طوالنی،    
  :اند از  این اصول عبارتداند بحث نمی

  ؛توسعۀ علمی نیازمند زبان علمی است  1. 2    
  ؛ و باید فارسی بماندزبان علم در ایران زبان فارسی است  2. 2    
  .استیافته و روشمند  گزینی سازمان نیازمند واژه  براي بقافارسیزبان علمی   3. 2    
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 آمده است در درون فرهنگـستان از پـیش مفـروض    هدرستی آنچه در ذیل اصول موضوع       
از یک ) ه دارندلکه در ایران قدمتی هفتادسا(ها  رف تأسیس فرهنگستانبه بیان دیگر، صِ. است

عهـده گرفتـه     بـر اساسنامۀ خودموجب  تان زبان و ادب فارسی به   سسو، و وظایفی که فرهنگ    
گانـۀ بـاال ازنظـر فرهنگـستان بـدیهی       ر، حکایت از این دارد که اصول سه  است از سوي دیگ   

  .هستند
  
  .توسعه علمی نیازمند زبان علمی است 1. 2

در اینکـه  . نزدیک به دو قرن است که جامعۀ ایران با علوم و فنون جدیـد آشـنا شـده اسـت          
اصري از آن را جامعۀ ما در رویارویی با جهان مدرن چه طریقی باید در پیش گیرد و چه عن            

امـا ظـاهراً همـه در ایـن نکتـه       بپذیرد و چه عناصري را نپذیرد، بحث و جدل بسیار اسـت،        
اورينظر دارند که باید علوم جدید را آموخت و از   اتفاقِ  بعید ،بنابراین. هاي جدید بهره برد فنّ

داشـته   سر مخالفـت   به این معنی نظران کسی باشد که با توسعۀ علمی        است در میان صاحب   
 زبان خاصی دارد که بر متن زبـان   ، آوردیم زبان علم که در تعریف      چنان ، علم همچنین. باشد

که تجربۀ جوامـع بـشري    یابد و پیدایش و گسترش علم، چنان روید و گسترش می     طبیعی می 
  .دهد، همراه با توسعۀ زبان علم است نشان می

  
  .سی بماندت و باید فارزبان علم در ایران زبان فارسی اس 2. 2

عنوان زبان علم برگزیـده شـد و ایـن     از همان آغاز ورود علم جدید به ایران، زبان فارسی به      
در جهان هـستند  . مان یکی است یکی از امتیازات ما ایرانیان است که زبان ملی و زبان علمی      

ان را تواند آن  عنوان زبان علمی می     برگزیدن یک زبان اروپایی به     به گمان اینکه  کشورهایی که   
 زبان ملـی خـود را بـه کارهـاي     ،ماندگی علمی موفق کند در کار انتقال علوم و غلبه بر عقب    

ایـن  . انـد  اند و براي کاربردهاي علمی یک زبان اروپایی اختیـار کـرده     روزمره اختصاص داده  
اي ندارند مناسب باشد، امـا بـراي    حل ممکن است براي کشورهایی که زبان ملی با سابقه          راه

ریـزي زبـان،    در اینجا بد نیست که وضـع زبـان فارسـی را ازنظـر برنامـه     .  چنین نیست ایران
  :مراحل است این شامل زبان ریزي برنامه .بسنجیم  است، زبان شناسان جامعه نظر مد در که چنان 

  ؛ انتخاب یک زبان در مقام زبان ملی.1     
  ؛ لهجۀ معیارۀمنزل  انتخاب یک لهجه از آن زبان به.2    
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  ؛ انتخاب خط.3    
ساالري، مانند اصطالحات اداري و   انتخاب و ساختن اصطالحات مورد نیاز نظام دیوان.4    

  ؛نظامی و حقوقی
 انتخاب و ساختن و یکسان کردن اصطالحاتی که در عرصۀ علوم و فنـون مـورد نیـاز      .5    

چهـارم نیـز بـا     لـۀ  و در مرحاست زبان فارسی مراحل اول و دوم و سوم را طی کرده   . است
، هرچند کـه  روست به هایی رو  وبیش با دشواري   کماما در مرحلۀ پنجم     . رو نیست  مشکل روبه 

گـاه بـه پایـان     بدیهی است که مراحل چهارم و پنجم هـیچ        . هاي بلندي نیز برداشته است     گام
  .رسد و در آنها تالش و نوآوري دائمی ضروري است نمی
توجه به اینکه زبان فارسی صاحب ادبیات مکتوب  وردیم و نیز باتوجه به آنچه در باال آ با    

شناسان یکی از ده زبانی است که آثار ادبی برجسته      هزارساله است و در نظر بسیاري از ادب       
  .اند، ظرفیت این را دارد که به زبان علمی توانمندي تبدیل شود خلق کرده

  : عیب بزرگ داردسهکم  دستایران لم منزلۀ زبان ع کردن یک زبان اروپایی به اختیار    
ترین ارکان  کند و یکی از مهم  مانده و سرکوفته تبدیل می      زبان فارسی را به زبانی عقب      .1    

اوريدلیل غلبۀ علم و  زیرا امروز به. سازد هویت ملی را دستخوش ضعف و سستی می      بـر  فنّ
 کند قادر باشدمرو علم را ترك زبانی قلاگر توان انتظار داشت که  هاي زندگی نمی همۀ عرصه
  .هاي دیگر نیرومند و سرزنده ظاهر شود در حوزه

آموزي به زبان بیگانه بسیار دشـوارتر از   علم. کند  گسترش علم را در میان مردم کند می   .2    
هاي زبان بیگانه میسر نیـست   آموزي به زبان مادري است، زیرا درك ظرایف و پیچیدگی           علم

 اگر علم به زبان بیگانـه تـدریس شـود، کـسانی      رو، این از.  هزینۀ بسیار  مگر با صرف وقت و    
ترتیـب، فاصـلۀ میـان       ایـن  بـه . از آن خواهند برد که بر آن زبان مسلط باشند         را   بهره   ینبیشتر

 و در جامعـه  گـردد  شود و اشاعۀ دانش محـدود مـی        و مردم عادي بیشتر می     کردگان  تحصیل
  .آید تبعیضی سخت ناروا پدید می

ت همۀ ایرانیان، چنان پرورده شود کـه  هم به  زبان فارسی، باید  براي توسعۀ علم      بنابراین،      
  .از عهدة پاسخگویی به نیازهاي زمانه برآید
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 دانش و اطالعات در میان عموم مردم است که با انتخاب ۀ از لوازم توسعۀ علمی توسع.3    
توان گفـت کـه    جه مییشود و در نت حدود مییک زبان بیگانه در مقام زبان علم این توسعه م         

  .گردد ق نمیمحقَّاً جانبۀ علمی قطع  عمیق و همه توسعۀ
  
  .یافته و روشمند است گزینی سازمان نیازمند واژهبراي بقا فارسی زبان علمی  3. 2

 و دشـ  ود علوم جدید به ایران، آن علوم به زبان فارسی تدریس می ررغم اینکه از آغاز و      علی
هـاي ایـن زبـان را     اهـل علـم هنـوز توانـایی      علـم فارسـی بـود،        الح زبـان فراگیـريِ    اصط به

کـار رفتـه    ویژه شعر به  ه پیش از آن زبان فارسی بیشتر در حوزة ادبیات و ب           زیرا. شناختند  نمی
 هـاي جدیـد بـه    هاي زبانی و سـاختن واژه  بود و آثار بزرگ خلق کرده بود، و غالب نوآوري        

هاي علمی که ساخته شد با توسل بـه   نخستین واژه   رو،   ازاین. رفتگ  صورت می ادیبان  دست  
و » االرض   ۀفمعر«و » الحراره میزان«ها و قواعد صرف و نحو عربی بود، اصطالحاتی نظیر    واژه

 کـار بـردن    بـه تغییر این رویکرد و تالش بـراي        . حاصل چنین رویکردي بود   » طغالض میزان«
نخـستین  . طول انجامیـد  خت اصطالحات جدید مدتی بهسازي فارسی در سا  فرایندهاي واژه 

بـراي مثـال، در    . عهده داشـتند    هاي علمی بر   یافته را در این عرصه انجمن      هاي سازمان  تالش
هاي   شمسی، یعنی یازده سال قبل از تشکیل فرهنگستان اول، نمایندگان وزارتخانه1303سال 

یل دادند تا با وضع اصطالحات نـو  جنگ و معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه انجمنی تشک  
ایـن انجمـن در   . شـد  د که در میان نیروي نظامی آن زمان احساس می         نپاسخگوي نیازي باش  

 هواپیما،: اند جمله آن از که  کرد، وضع یا برگزید تازه اصطالح سیصد حدود خود فعالیت مدت

 1314خـرداد   در سـرانجام  .نظـامی  وابـستۀ  بادسنج،  هواسنج، گردان، آتشبار،   خلبان، فرودگاه،

  .تمرکز یافت جا یک در گزینی واژه پراکندة هاي فعالیت ایران فرهنگستان تأسیس با شمسی

سازي   یکی اینکه فرایندهاي واژه:این فرهنگستان از دو جهت زبان فارسی را تقویت کرد             
د، احیـا کـرد،   شـ  کار گرفته می هاي دیگر کمتر به جز در زبان شعر در عرصه هفارسی را، که ب  

اي  که پس از آن نیز هر فرد یا مؤسسه چنان ها را تا حد زیادي رواج داد،  دیگر اینکه این روش
اکنـون دسـتگاه   . آورد ها روي مـی  شد غالباً به همان روش کار ساختن اصطالح می به که دست 
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هـا در   که برخی ونـدها کـه قـرن    تر از گذشته است، چنان    ساختواژي زبان فارسی بسیار فعال    
کـار   سـازي تخصـصی بـه     که نه تنهـا در واژه  اند رفتند چنان فعال شده کار نمی  سازي به   واژه
. شـود  به عرصۀ عمومی است نیز با آنها ساخته مـی         هایی که متعلق    روند، بلکه گاهی واژه     می
نخست اینکه شمار اصطالحات مورد نیـاز  : یافته به دو دلیل ضرورت دارد گزینی سازمان  واژه
هاي متعددي تقسیم شده است  هر حوزة علمی بسیار زیاد است، دوم اینکه علوم به شاخه در  

هاي دیگر نیز مطرح  ها مطرح است در شاخه و بسیاري از مفاهیمی که در هریک از این شاخه
سـازي دسـت بزنـد      هـا جداگانـه بـه اصـطالح         اگر هریک از شاخه   در چنین وضعیتی    . است

بگذریم از اینکه در یک شاخۀ واحد     شود،    فهوم برگزیده می  اصطالحات متفاوتی براي یک م    
اگر نهادي وجود   رو،   ازاین. نیز ممکن است براي یک مفهوم یگانه چند اصطالح اختیار شود          

در . آیـد  وجود نمی  بهمعیارگاه زبان علم  نداشته باشد که این اصطالحات را یکسان کند هیچ   
هـاي   گرفـت، حتـی در حـوزه      یافتـه صـورت نمـی      صورت سـازمان   گزینی به   اي که واژه    دوره

شـناختی   ومـرج اصـطالح     سیاسـی، نیـز هـرج      ۀشناسی و فلـسف     تر علوم، مانند جامعه     عمومی
 معـادل   چندینهاي بیگانه، مانند اتوپیا،       که براي برخی واژه    چنان. آوري پدید آمده بود     حیرت

دهی و  ي که این مهم را سازمانوجود نهاد ،در نتیجه. کدام نیز رواج نیافت پیشنهاد شد و هیچ
کـه یکـی از    شـد   تـشکیل فرهنگستان زبان و ادب فارسـی      و   هدایت کند ضرورت پیدا کرد    

  .یافته و روشمند است گزینی سازمان وظایف آن واژه
  
  گزینی منابع واژه .3

گزینی از آنها بهره  توان در واژه هایی است که می   گزینی مجموعۀ واژه    منظور از منابع واژه   
  :اند از  این منابع عبارت.رفتگ

آینـد،    شـمار مـی    فارسـی بـه   ایـم      آورده 4. 1آنچـه در    هایی که بنابه      همۀ واژه  1. 3    
 .نظر از تبار آنها صرف 

 که زبان فارسی ماننـد هـر زبـان      پس از تعریف واژة فارسی گفته شد      در بخش تعاریف،        
شمار بسیار زیادي از . وام گرفته است هاي دیگر به هاي زیادي را از زبان صاحب قدمت، واژه
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جز براي اهل فن  هاند که تشخیص بیگانه بودن آنها ب ها چنان با زبان فارسی درآمیخته این واژه
» واژة فارسی«بر معیارهایی که در بخش تعاریف در ذیل  اي بنا اگر واژه. میسر نیستآسانی  به

در . بـرد  کـار  گزینی به اي در واژه غدغههیچ د   را بی   توان آن   آوردیم فارسی محسوب شود می    
نظر قرار گیرد، امکان  مددر اي که شایسته است  ترین ویژگی برگزیدن یا ساختن اصطالح مهم

در فراینـدهاي  بـردنش  کـار   هاي مختلف دستوري و نیز امکان بـه  چرخش آن واژه در مقوله  
یـک واژه  تبار گزینی   واژهتوان گفت که در      در یک کالم می     رو، ازاین. سازي است   بعدي واژه 

  .در قیاس با زایایی آن در مرتبۀ دوم اهمیت قرار دارد
  
  . زندة ایرانیهاي  و گویشها به زبان هاي متعلق واژه 2. 3

اي را در برابر  آیند، نتوانیم واژه شمار می به تعریف فارسی به    هایی که بنا    چنانچه از میان واژه   
هاي زنـدة ایرانـی اسـتفاده     ها و گویش به زبان هاي متعلق ژهتوانیم از وا    می ،مفهومی برگزینیم 

 زبان را ،  در مناطق محدودي رایج هستنداًهاي گویشی که صرف بردن واژه کار هرچند به. کنیم
دلیل تعلقشان به خـانوادة زبـان    ها به  استفاده از این واژه ،کند  فهم بودن دور می     اندکی از همه  
ها در کاربرد   البته استفاده از این واژه    . هاي بیگانه رجحان دارد     اژه بر استفاده از و    فارسی قطعاً 

شود، ولی براي اصطالحات علمی و تخصصی که کاربرد عمومی ندارند،  همگانی توصیه نمی
 ،هاي زنـدة ایرانـی   ها و گویش منظور از زبان. رسد نظر می  اشکال به   در صورت ضرورت، بی   

هایی نظیر سیوندي در فارس  کی و مازندرانی و گویشردي و بلوچی و گیلهایی چون کُ  زبان
هـاي مختلـف فارسـی، ماننـد شـیرازي و       زردشتیان در یزد و کرمـان و نیـز لهجـه        و گویش 

زبان فارسی پیش از این نیز در جریان گسترش خـود از  . خراسانی و کرمانی و کاشانی است   
هـاي   یز تحت تأثیر ارتباط با زبانهاي ایرانی بهره برده است و امروز ن      بسیاري از عناصر زبان   

گیري در حد محـدود   تا آنجا که این وام. گیرد  دهد یا وام می     هایی را وام می     زندة ایرانی واژه  
گیرد، با طبیعت زبان سازگار است و امـري عـادي محـسوب           در میان عامۀ مردم صورت می     

ریزي  نگستان و در روند برنامهشود، اما چنانچه قرار باشد که این امر را نهادهایی مانند فره می
بـا توجـه بـه اینکـه     . زبان به انجام رسانند، شایسته است که سنجیده و با دقت صورت گیرد     

ها و آداب مختلـف اسـت، اسـتفاده از     ایران داراي مناطق جغرافیایی بسیار متفاوت و فرهنگ  
ر تشخص زبان علم و تواند ب ها در مورادي بسیار راهگشا خواهد بود و می    هاي این زبان    واژه
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هایی از کاربرد الفـاظ گویـشی در زبـان فارسـی           هاي زیر نمونه    واژه. دقت علمی کار بیفزاید   
  :علمی است

 شـود و فرهنگـستان زبـان و     که در لهجۀ نیشابوري به نوعی آب میوه اطالق می   خوشاب    
  . تصویب کرده است(compote)ادب فارسی آن را در مقابل کمپوت 

    هایی از مناطق جنوبی ایران به معنی خراب شدن و خرد شدن   که در گویش بخشمبیدنر
 collapsed و collapseترتیب در مقابل  به (همبیدمبش و ستارة رهاي ر است و از آن واژه

star (رفته است کار در اخترشناسی به.  
 و فرهنگـستان بـا   گرفته شـده اسـت  معنی داماد  بهردي  در زبان کُ»زاماد« که از لفظ   زامه    

 به معناي spermatozoid یا sperm آن را در مقابل ه ـ کردن آن و استفاده از پسوند  کوتاه
ر بالغ به   .تصویب رسانده است یاختۀ جنسی نَ

  
  .هاي باستانی و میانۀ ایران به زبان هاي متعلق ها و ریشه  واژه3. 3

توانـد یکـی از منـابع اخـذ واژه در      نیز میهاي باستانی و میانۀ ایران  هاي زبان   ها و ریشه    واژه
هاست و چنانچه بخواهیم میـان     زبان فارسی کنونی بازماندة این زبان     . باشدگزینی علمی     واژه

 ارجح است که ها دست به انتخاب بزنیم به این زبان به زبان بیگانه و الفاظ متعلق الفاظ متعلق
 ضرورت استفاده کرد، چرا به هنگام با دقت و ها باید  از این زبان . ها روي آوریم   به این زبان  

  .زبانان نامفهوم و نامأنوس است همانند الفاظ بیگانه براي فارسیمعموالً هاي آنها  که واژه
  :اند قائل شدههاي ایرانی سه دورة اصلی   زبانهاي باستانی براي متخصصان زبان    
 جا هاي ایرانی بر هایی به زبان ثار و نوشتهترین زمانی که از آن آ دورة باستان که از قدیم. 1    

  ؛یابد  هخامنشی پایان میسلسلۀشود و با انقراض  مانده است آغاز می
هـاي   نهرچند برخی از زبـا . اسالم استظهور  اشکانیان تا دورةدورة میانه که از آغاز      . 2    

 ؛رفته است کار می  تا قرن سوم هجري نیز رواج داشته و بههاین دور
کنون در سرزمین پهناور ایران رواج داشته و در  دورة جدید که از آغاز دورة اسالمی تا. 3    

 ،هـاي مهـم ایـن دوره    از زبان. گفتار و نوشتار میان طوایف مختلف ایرانی متداول بوده است       
 .فارسی دري است
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دي بـوده  هاي متعد هاي ایرانی در دوران باستان و دوران میانه شامل گویش زبانهریک از      
ونشان بعضی از آنها را در دست داریم و آثار مکتوب آنها تنها متعلق به چند  است که تنها نام

  .بوده است دینی زبان یا دولتی و اداري زبان و یافته رسمیت مختلف دالیل به که است گویش
 هـاي   وجـود تفـاوت   کثرت مفاهیم مختلـف و علت بهگزینی براي الفاظ بیگانه   در معادل     

 پیـدا  یدر زبان فارسی امروز الفاظ مناسب نتوان  در علوم، چنانچه    اندك میان مفاهیم گوناگون     
هاي زندة ایرانی و در مرحلۀ بعد از  ها و زبان   گویشهاي     در مرحلۀ اول از واژه     توان  ، می ردک

ند  در موارد نادري که در فارسی امروز پیشوند یا پسو     .دهاي باستانی بهره بر    ها و زبان   گویش
هـاي   توان از پسوندها و پیشوندهاي زبـان   می ، بداند صالحمناسبی یافت نشود و فرهنگستان      

  .باستانی نیز استفاده کرد
هاي باستانی و میانۀ ایران در برخـی کلمـات زبـان            برخی از پیشوندها و پسوندهاي زبان         

تـوان بـه تنـوع       صر می با زنده کردن این عنا    . دنشوند، ولی امروز زایایی ندار      فارسی دیده می  
  .واژگانی در حوزة علوم دست یافت

 شده و فرهنگستان نیز هایی اخذ واژههاي باستانی و میانۀ ایران       در چند سال اخیر از زبان         
  :آید در زیر میهایی از آنها  که نمونهبر آنها صحه گذاشته است 

گردیـدن و گـشتن و   «معنـی   به   -vart این لفظ از ریشۀ      :variationوردش در برابر    . 1    
 در »نوردیـدن « و »گـردون « و »گردیـدن « و »گـرد «هاي   ه واژ.  گرفته شده است »متحول شدن 

  : با لفظ وردش اصطالحات زیر ساخته شده است. فارسی امروز از همین ریشه است
    رداییناو  invariance  

   covariance  رداییو هم    
    رداییپادو  contravariance  

  
شـده و    گرفتـه »گفتن« به معنی -vakاین لفظ از ریشۀ باستانی     :  voice واك در برابر     .2    

  :چند واژه با آن ساخته شده است، از جمله
  vowel  واکه    
 vowel gradation, ablaut   گشت واك    

  phonation  سازي  واك    
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 voiceless واك بی    

 voiced  دار واك    

با ایـن  . شده است گرفته -vak از ریشۀ باستانی  نیز این لفظ : phonemeرابر   واج در ب   .3    
  :شده است، از جمله شناسی ساخته واژه اصطالحاتی چند در زبان

 phonology  شناسی واج    

  phonemic  واجی    
  allophone  واجگونه    
میانـه نیـز در سـاخت    هاي باال، از برخی پیشوندها و پسوندهاي باستانی و        عالوه بر واژه      

  :ها استفاده شده است برخی واژه
ر « و بن مضارع فعل بردن-tara از لفظ ،transportation در برابر ترابري در واژة .1     ب« 

ـ (در اینجا حرف اضـافه یـا قیـد        .  استفاده شده است   » ي ـ«و پسوند اسم مصدرساز      از ) ـترا
کـار   صورت پیشوند به  بهوشده   گرفته»میاناز  « و   »سوي آن« به معنی    tara -فارسی باستان   

  .رفته است
از پیشوند  پادمتقارن   ،پادکنش ، پادجریان ، پادآماج ،پادتن ،پادزهر در الفاظی همچون     .2    
   از ایرانـی  »ــ  پـاد «پیـشوند  .  استفاده شده اسـت »ضد« و  »مخالف« براي بیان مفهوم     »ـ پاد«

  .رفته شده است گpād و ایرانی میانۀ غربی pāti -باستان 
 فارسـی   » یـک  ـ« از پسوند نسبت     algorithmic در برابر    »خوارزمیک« در اصطالح    .3    

  .میانه براي ساخت صورت صفتی خوارزمی استفاده شده است
شـنام  ،آگاه   الفاظی همچون دش   .4     شـد  ، دژخـیم  ، د مـی    د،ش  ،ژدود دش،رویـش  دپـرور   د، 

ژ« یا »ـ شد« با استفاده از پیشوند    دشواژه ایرانـی میانـه غربـی کـه     »ـدِژـ «ایرانی باستان و » ـد 
ژ«برگرفته از  ساخته شده است»بد« است به معنی »ـد .  

شـده از   گرفتـه  هاي دیگر گویاي این اسـت کـه عناصـر وام           هاي باال و بسیاري نمونه     مثال    
دلیل نزدیک  شوند و به  می ترکیبهاي فارسی واژهراحتی با  هاي باستانی و میانۀ ایرانی به زبان

هـاي صـرفی آنهـا بـا زبـان فارسـی امـروز کـاربرد آنهـا            هاي دستوري و ساخت     بودن مقوله 
  . مشروط بر آنکه با مفهوم و شیوة کاربرد آنها آشنا باشیم،آفرین نخواهد بود مشکل
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 2. 4. 4. 1 کم شرایط مندرج در بنـدهاي    اروپایی که دستِ   3هاي ترکیبی  ها و صورت   هواژ 4. 3
  :د، یعنین را دارا باش3. 4. 4. 1و 
 چنان باشد کـه   هاصورت ساختار صرفی آن    این غیر د و در  ناي بسیط باش    در زبان مبدأ واژه    ـ

  . نشودهاسازي فارسی بر روي آن  عمال فرایندهاي واژهاِمانع از 
  . ضروري نداند راهایابی براي آن معادللی یبه دالتوجه به نظر متخصصان  فرهنگستان با ـ
  
توانیم واژه یا صورتی  اي یافت نشود می نظر در منابع باال واژه    که براي مفهوم مورد    صورتی در

اساس نیاز    بر گیري اگر سنجیده و واقعاً     این نوع وام  . هاي اروپایی وام بگیریم    ترکیبی از زبان  
فرهنگستان چنـدین   » بهاي مصو   واژه«در  . افزاید  صورت بگیرد بر غناي واژگانی فارسی می      

هاي یون و آنیون و کاتیون و        مانند واژه  ،واژه و معدودي صورت ترکیبی اروپایی وجود دارد       
  .»الکترومغناطیس«و » الکترومنفی«هاي  در واژه» الکترو«کاتد و صورت ترکیبی 

 بهنظر قرار گیرد امکان  مددر ترین شرطی که باید همواره  گیري الفاظ اروپایی مهم در وام    
  . سازي فارسی است کار بردن آن الفاظ در فرایندهاي واژه

  
  گزینی هاي واژه شیوه .4

  :گیرد به چهار روش انجام میبراي یک مفهوم مشخص گزینی  واژه
  برگزینش  1. 4

 .هاي موجود در زبان ها و عبارت انتخاب یک واژه یا عبارت از میان واژه

بر  از گسترة واژگانی وسیعی برخوردار است و عالوهتردید  زبانی با قدمت زبان فارسی بی    
هاي بسیاري نیـز وجـود دارد    رود واژه کار می اکنون در آن به هاي متداول مأنوسی که هم  واژه

گزین بایـد   نخستین کاري که واژه.  واژگانی آن موجودند   ۀ اما در گنجین   ،که تداول عام ندارند   
. ر در گنجینۀ زبان فارسی بـه جـستجو بپـردازد         نظ انجام دهد این است که براي مفهوم مورد       

هاي بیگانه انتخاب شده و  هاي مختلف علوم در مقابل واژه هایی که در حوزه بسیاري از معادل

                                                
3 . combining forms 
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هـایی کـه در    گرفته نتیجۀ برگزینش است، و نیز بخش اعظـم معـادل           مقبول متخصصان قرار  
در » نبض«آید، مانند قرار دادن     آید از رهگذر همین فرایند حاصل می        هاي دوزبانه می   فرهنگ
 .rayدر مقابل » پرتو« و lightningدر مقابل » آذرخش« و pulseمقابل 

  
  نوگزینش  2. 4

که با مفهوم اولیـه   طوري بهانتخاب یک واژة موجود در زبان و دادن مفهومی جدید به آن       
 .باشدارتباط ن بی

تـرین    معنـایی یکـی از رایـج     گـسترش . نوگزینش درواقع گسترش معنایی آگاهانه اسـت          
در گسترش معنایی، معنی سابق     . ها براي هماهنگ ساختن زبان با نیازهاي جدید است         روش

و » مجلـس «هـاي   گـردد، ماننـد واژه    ولی معنی جدیدي هم بر آن بار می      ،شود  واژه حفظ می  
در . نـد که افزون بر معناي سابق بر معناي جدیدي نیز داللـت دار       » یخچال«و  » پیچ«و  » سپر«

روند که در گذشته سـابقه نداشـته    کار می ها در معنایی به فارسی معیار امروز بسیاري از واژه   
هاي  هاي متداول را نه منفرد، بلکه در بافت شود که واژه این واقعیت زمانی آشکارتر می. است

» یآگهـ «و » رشد جمعیت«در عبارت » جمعیت«هاي   واژه براي مثال،. مناسب در نظر بگیریم   
اند  کار رفته اي به در معانی» گشایش اعتبار«در عبارت   »اعتبار«و » آگهی بازرگانی«در عبارت 

این فرایند به زبان عالمانه اختصاص ندارد و مـردم عـادي   . که در گذشته سابقه نداشته است     
 روتعمیرکاران خود اصطالح در مثالً زنند، می دست ها واژه معنایی گسترش به نیاز برحسب نیز

  :روند کار می به زیر هاي پدیده به اشاره براي »پستانک« و »نعلبکی« و »گوشواره« هاي واژه
اثر نوسـان فـراهم    اي در زیر فنرهاي تخت که امکان تغییر طول فنر را در      قطعه: گوشواره    
  ؛کند می
  ؛گاردان اي در سر میل قطعه: نعلبکی    
  . مختلف خودروهاي محل تزریق گریس در قسمت: پستانک    
هـایی از    در اینجـا نمونـه    . نوگزینش درواقع گسترش معنـایی آگاهانـه و سـنجیده اسـت               

  .ایم ب فرهنگستان اول و سوم شاهد آوردههاي مصو ها را از واژه نوگزینش واژه
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 معنی جدید  معنی قدیم واژة فارسی
اي از  مجموعــه ) شناســی زیــست(  »بافته«مخفف  بافت

ان کـه بـراي انجـام       هاي یکس   یاخته
 اند یک عمل مشخص سازش یافته

کــشیدگی در  هــم شکــستن یــا بــه چین
پوست صورت یا پارچه یا چرم و 

 امثال آنها

هـاي   خمی در سـنگ   ) شناسی  زمین( 
 اي چینه

حوض کوچک از سفال یـا آهـن         آبزن
شوي  و یا مانند آنها که براي شست

رفت و در نوعی از    کار می   هبدن ب 
ریختند و بیمار      می آن آب و دارو   
 نشاندند را در آن می

اي که از اطراف آن آب بـا          حوضچه 
 شود فشار به داخل پاشیده می

تنیده  یک دسته موي بلند که درهم   بافه
 شده باشد

ــۀ      ــم بافت ــه ه ــیم ب ــتۀ س ــد رش چن
دار یـا بـدون روکـش بـراي           روکش

انتقال جریـان بـرق یـا بلنـد کـردن           
 قطعات سنگین

  
  حساختن اصطال 3. 4

  :گیرد زیر انجام میسه شیوة ساختن اصطالح به 
  ؛ب مرکّـ ب یا مشتقدید مشتق یا مرکّجساختن یک واژة : سازي واژه 1. 3. 4    
کم دو واژه  کار بردن دستِ ساختن یک گروه نحوي با به: ساختن گروه نحوي   2. 3. 4    

  ؛یابند میپیوند  هم به هاضاف حروف از یکی یا اضافه کسرة با ها واژه این .گیرد می صورت
سـازي یـا      هـاي سـرواژه    ساختن اختـصار بـه یکـی از روش        : اختصارسازي 3. 3. 4    
  .شود  انجام میحرف به یا اختصار حرف) نحت (سازي هآمیز
. یان یک مفهوم به سـاختن اصـطالح دسـت بـزنیم    بدر بسیاري موارد الزم است که براي         

  :گیرد  میهاي زیر انجام سازي به روش اصطالح
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  سازي واژه 1. 3. 4
سازي بـه   در فارسی واژه . شود  سازي فرایندي است که به دستگاه صرف زبان مربوط می             واژه

  .اشتقاق و ترکیب: گیرد  میصورتدو روش 
کـه بـا   » هنرمند«افزایی، مانند د عبارت است از ساختن یک واژة جدید ازطریق ون  اشتقاق    

 پسوند 60در فارسی امروز در حدود  . ساخته شده است  » هنر «به اسم »  مند ـ«افزودن پسوند   
پیوندند و اسم و صفت  هاي مختلف می فعال وجود دارد که به مقوله ه پیشوند فعال و نیم20و 

  . فراگرفتن، طاقدیس، دانا، ناشکیبا، صادقانه، مانندسازند و قید و فعل پیشوندي می
ـ   هم پیوستن دستِ  از به  است عبارت ترکیب      ،بکم دو واژه و ساخته شدن یـک واژة مرکّ

د نپیوند هم می اي که به واژهدو یا چند هریک از . »هواسنج«و » ناو رزم«و » پزشک دندان«مانند 
» گل«از ترکیب دو واژة بسیط » گلخانه«مثالً . دنب باشممکن است خود بسیط یا مشتق یا مرکّ

» آشپزخانه«و  » پرور«و ستاك حال    » هنرمند«از ترکیب واژة مشتق     » هنرمندپرور«و  » خانه«و  
به بیان دیگر، فرایندهاي . ساخته شده است» خانه « واژة بسیطو» آشپز«ب از ترکیب واژة مرکّ

 هر فرایند بروندادبه این معنی که  کنند،  عمل می) مراتبی سلسله(صورت پایگانی  سازي به   واژه
 را )ش ـ ِ+ دان (» دانش« واژة مشتق  براي مثال،.  یک فرایند دیگر تبدیل شوددروندادتواند به  می
را ساخت و به کـل ایـن واژه   » محور دانش«ترکیب کرد و واژة » محور«توان با واژة بسیط   می

  . را ساخت» محورانه دانش«را افزود و واژة » انه«پسوند 
  :اند هاي فارسی ازنظر ساختمان بر چهار نوع  واژهگذشتباتوجه به آنچه     
دار ساخته شده است و قابـل    این نوع واژه فقط از یک جزء معنی   : واژة بسیط  1. 1. 3. 4    

  ؛مرد  زن،  قلم،: تر نیست، مانند دار کوچک تجزیه به عناصر معنی
شـود،   ندهاي اشتقاقی اسـتفاده مـی  ی در ساختن این نوع واژه فقط از فرا        : واژة مشتق  2. 1. 3. 4    

  ؛) گاهـ+ ش ِ ـ  + يآزما(و آزمایشگاه )  اـ+ تراو  + ـنا ( و ناتراوا )دیس ـ+ طاق (مانند طاقدیس 
اسـتفاده   در ساختن ایـن نـوع واژه فقـط از فراینـدهاي ترکیبـی              :بواژة مرکّ  3. 1. 3. 4    
  ؛سیاستمدار کن،  پاك برف اخالق،  شود، مانند خوش می
از فرایندهاي ترکیب و اشتقاق     در ساختن این نوع واژه      : بمرکّ ـ  واژة مشتق  4. 1. 3. 4    
  .زدایی خداجویانه، هنرمندپروري، آشنایی :شود استفاده می باهم توأم
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    ساختن گروه نحوي2. 3. 4
گیرنـد و   ها چگونـه در کنـار هـم قـرار مـی            کنند واژه   نحو شامل قواعدي است که تعیین می      

بارت است از یک یا چند گروه نحوي ع. سازند می) گروه و جمله(تر از واژه  هایی بزرگ سازه
هم پیوند یافته باشـند، ماننـد    مانند کسرة اضافه و حروف اضافه به       واژه که با عناصر نحوي،      

هاي نحوي که در فارسی براي ساختن اصطالح  غالب گروه. » مصنوعیقمرِ« و »تاریخبِ  کتا«
  :روند داراي یکی از ساختارهاي زیر هستند کار می به

  ؛کشتی بخار، چراغ خطر، آب ژاول: الیه   مضافـمضاف  1. 2. 3. 4    
  ؛وريففاصلۀ کانونی، حرکت وضعی، قهوة :  صفتـموصوف  2. 2. 3. 4    
  .پرواز بادیدپردازش از دور، : دار اضافه گروه حرف 3. 2. 3. 4    
پربـسامدترین   نحوي گروه ساختن و است زبان دستگاه زایاترین نحو که داشت توجه باید    
 ،رو  همـین  از .برنـد  مـی  کـار  بـه  خـود  نظـر  مورد مفاهیم بیان براي زبان اهل که است ینديفرا

  .نمایی خاك، بزرگ تهویۀ  ناپیوسته، تقطیر :هستند نحوي گروه علمی اصطالحات از بسیاري
 آمده است،    دفتر اول  ب فرهنگستان، هاي مصو   فرهنگ واژه از مجموع اصطالحاتی که در          

هاي نحوي بایـد    اما در مورد گروه   . دهند  هاي نحوي تشکیل می     را گروه   درصد 20در حدود   
سهولت در فرایندهاي ترکیبی    توان به   این نکته را در نظر داشت که چنین اصطالحاتی را نمی          

استفاده کنیم، ساختن » خانۀ گل«از » گلخانه«جاي واژة  براي مثال اگر به. کار برد و اشتقاقی به
را سـاخت،  » اي گلخانـه «تـوان صـفت    می» گلخانه«که از    ، درحالی صفت از آن ممکن نیست    

قمـر  «تـوان   عنـوان مثـالی دیگـر مـی     بـه . کار رفتـه اسـت   به» اي گازهاي گلخانه «که در    چنان
بنــابراین، از گـروه نحــوي بهتـر اســت در ســاختن   . را شـاهد آورد » مــاهواره«و » مـصنوعی 

کار   فرایندهاي اشتقاقی و ترکیبی دیگري به در آنها رانیاز نباشداصطالحاتی استفاده کنیم که 
  .ببریم

  
  اختصارسازي  .3 .3. 4

. شـدة یـک واژه یـا گـروه نحـوي      کـار بـردن صـورت کوتـاه       از بـه   اسـت  این روش عبارت  
  :پذیرد اختصارسازي به طرق زیر انجام می
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 یک  این نوع اختصار از یک حرف، که معموالً حرف اول     :حرفی اختصار تک  1. 3. 3. 4    
جاي  به» ف«و » کلی«جاي  به» ك«و » صفحه«جاي   به» ص«مانند     شود،  واژه است، ساخته می   

  .»السالم علیه«جاي  به» ع« و »فعل«
کـه هرکـدام از آنهـا        این نـوع اختـصار از چنـد حـرف،            :اختصار چندحرفی  2. 3. 3. 4    

هـاي یـک     اول واژهاین حروف که معمـوالً حـروف   . شود  ساخته می   شود،    جداگانه تلفظ می  
  :شوند، مانند عبارت هستند، در نوشتار با نقطه از هم جدا می

  ترین مضرب مشترك کوچک: م. م. ك    
  ترین مضرب مشترك بزرگ: م. م. ب    
  شیمیایی، میکروبی، رادیواکتیو: ر. م. ش    
خشی از آخـر   در این نوع اختصار دو یا چند حرف از آخر یا اول یا ب       :ترخیم 3. 3. 3. 4    

 و »دقیقه«جاي  به» قه«و » نگاه کند به«جاي  به» نک«شود، مانند  یک واژه یا عبارت حذف می    
  .»علیه اهللا رضوان «جاي هب» رض«و » صحیح«جاي  به» صح«و » آزمایشگاه«جاي  به» آز«

در این نوع اختصار دو یا چنـد حـرف از میـان یـک کلمـه یـا              : سازي  فشرده 4. 3. 3. 4    
» الـخ «و » تـاریخ «جاي  به» تخ«شود، مانند    ی از میان یک عبارت یا جمله حذف می        یها بخش

  .»مقایسه کنید«جاي  به» قس«و » الی آخر«جاي  به
دو واژه حـذف    ) معمـوالً (هـایی از      در این روش بخـش     ):نحت(سازي    هآمیز 5. 3. 3. 4    
نـسخ  (نستعلیق : مانند سازد،  یشود و یک واژه م ماند باهم ترکیب می شود و آنچه باقی می  می
  ).پژو+ پیکان (، پیکاژو )باد+ آتش (، تشباد )تولید و انتقال نیرو(، توانیر )تعلیق+ 

هم  هاي یک عبارت به      در این روش معموالً حروف اول واژه       :سازي    سرواژه  6. 3. 3. 4    
» سـیبا «رد، ماننـد   یـک واژه تلفـظ کـ   همچونتوان آن را  سازند که می    و لفظی می   ندپیوند  می

بخـش   سـازمان آزادي  (» سـاف «،  )سـازمان صـنایع دفـاع     (» ساصد«،  ) یکپارچۀ بانکی  امانۀس(
  ).فلسطین

که » هما« مانند ، دار است اي معنی آید که واژه در ساختن سرواژه گاهی صورتی حاصل می     
معنی هستند   بییالفاظها  اما غالب سرواژه. گرفته شده است» هواپیمایی ملی ایران«از عبارت  

  .توان به مدلول آنها پی برد شان می هاي سازنده و فقط با توجه به واژه



  40

  
  گیري  وام 4. 4

  .با همان مفهومی که در زبان مبدأ دارد) معموالً غربی(هاي بیگانه  اخذ یک واژه از زبان
  :گیرد گیري عمدتاً در موارد زیر صورت می وام
  ؛ و اسامی شیمیایی و نام داروها و مانند آنهاگیري  واحدهاي اندازه1. 4. 4    
زبانـان متـداول نیـستند،      در میان عمـوم فارسـی   هرچندهاي اروپایی که   واژه 2. 4. 4    

  .دارندهاي اروپایی را   واژه3. 4. 4. 1 و 2. 4. 4. 1مندرج در بندهاي شرایط 
صورت محدود و  گیري به اگر وام. هاست هاي گسترش واژگان زبان گیري یکی از شیوه وام    

 بلکـه   ،رسـاند   سنجیده و براساس ضوابط مشخصی صورت بگیرد نه تنها به زبان آسیب نمی            
گیري اصطالحات  فرهنگستان زبان و ادب فارسی وام. دهد غناي واژگانی آن را افزایش نیز می

  :داند زیر را مجاز می
، نام مـواد شـیمیایی ماننـد    »پاسکال«  و»اهم«و » متر«گیري مانند     واحدهاي اندازه  1. 4. 4    
 ،افـزون بـر ایـن   . »آسپیرین«و  » فنوباربیتال«، و نام داروها مانند      »بنزن«و  » اتیلن«و  » آمونیاك«

 ،انـد  هاي مواد شیمیایی که از چنـد اسـم ترکیـب شـده     مقرر شده است که در آن دسته از نام     
  :ول استنویسی معم ها به همان صورتی باشد که در فرمول ترتیب نام

 NaMn O4  پرمنگنات سدیم

 Ca(OH)2  هیدروکسید کلسیم

 KClO3  کلرات پتاسیم

لفـظ   فارسـی  زبـان  واژگـانی  گنجینـۀ  در نتوان مفهوم یک مقابل در که درصورتی 2. 4. 4    
  :باشد داشته ویژگی دو باید اي اژهو چنین .گرفت وام به را اي بیگانه واژة توان می ،یافت مناسبی

فی آن راي بسیط باشد و اگر هم بـسیط نیـست سـاختار صـ         ینکه در زبان مبدأ واژه    یکی ا     
ـ  . سازي فارسـی بـر روي آن نـشود    عمال فرایندهاي واژه چنان باشد که مانع از اِ      رف زیـرا صِ

سازي است که به زبان  استفاده ماندن دستگاه واژه   کند، بلکه بی    گیري زبان را تضعیف نمی      وام
هـاي   بینـیم کـه واژه   هاي عربی در زبان فارسی توجه کنیم می واژه ه واماگر ب . رساند  آسیب می 

. انـد  سازي فارسی هضم و جذب شده هاي مشتق آن در دستگاه واژه بسیط عربی بیش از واژه   
» فهمیـدگی «و » زودفهـم «و » فهمیـدن «و » فهمیـده «هایی مانند     واژه» فهم«مثالً از واژة بسیط     
  .ساخته شده است
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هاي بیگانه،  برخی واژه. یابی براي آن را ضروري ندانند ه غالب متخصصان معادلدیگر اینک    
نمایند  نزد اهل تخصص چنان طبیعی می    دلیل قدمت و گستردگی استفاده از آنها، در        غالباً به 

. »تلفـن «و » رادیـو «و » اتم«هاي  مانند واژه رسد،  یابی براي آنها ضروري به نظر نمی    که معادل 
توان آن را به وام گرفت و بر گنجینۀ  دارا باشد، می را یادشده اي هر دو ویژگی  گانهاگر واژة بی

  .واژگانی زبان فارسی افزود
  
  یابی هاي معادل روش .5

یا عبارت یا صورت اختـصاري در مقابـل      ه  یابی عبارت است از برگزیدن یک واژ        معادل
  .یک لفظ بیگانه

  :گیرد یابی به دو صورت انجام می معادل
  
  یابی مفهومی معادل 1. 5

در این روش بدون توجه به ساختار اصطالح بیگانه و فقط بـا در نظـر گـرفتن معنـی و               
  .شود تعریف آن در زبان فارسی یک معادل یافته یا ساخته می

  
  برداري گرده 2. 5

 به این معنی ،گیرد صورت میتوجه به ساختار اصطالح بیگانه    یابی با   در این روش معادل   
دار در زبـان فارسـی قـرار     یک جزء معنیدار اصطالح بیگانه       مقابل هر جزء معنی    که در 

  .شود داده می
هـاي   یابی با هریک از دو روش باال که صورت گیرد، در قالب یکـی از شـیوه                  معادل    
  .گنجد گزینی می واژه
مکـان در   معادلی اختیار کند دو ا     ههنگامی که فرد قصد دارد در مقابل یک اصطالح بیگان             

توجـه بـه آن    یکی اینکه فقط معنی و تعریف آن اصطالح را در نظر گیرد و با. پیش رو دارد  
» برج«دادن واژة  هاي موجود زبان معادلی اختیار کند، مانند قرار     معادلی بسازد یا از میان واژه     
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اتخـاذ چنـین   . resumeدر مقابـل واژة     » کارنامـک  «ة یا ساختن واژ   skyscraperدر مقابل   
  .گزینی مفهومی است روشی معادل

گزینی، به سـاختمان واژة بیگانـه توجـه شـود و در        امکان دیگر این است که براي معادل          
در اینجـا  (یـک جـزء سـاختاري در زبـان مقـصد        در زبان مبدأ    مقابل هر جزء ساختاري آن      

در زبـان فارسـی   ها رایج است و  گزینی در بسیاري از زبان    این شیوة واژه  . یافته شود ) فارسی
هاي عربی و اروپایی  برداري فارسی از واژه هایی از گرده در اینجا نمونه. اي طوالنی دارد سابقه

  :ایم شاهد آورده
  رهرو   سالک    
  گاوزبان  الثور لسان    
  گنجشک زبان  العصفور لسان    
    skyscraper  خراش آسمان  
    loudspeaker  بلندگو  
    waiting list  ت انتظارفهرس  
هاي علمی از زبان انگلیسی   باتوجه به اینکه امروز غالب واژه:برداري مزایا و معایب گرده    

 ،هایی دارند سازي همانندي شوند و این دو زبان در حوزة فرایندهاي واژه وارد زبان فارسی می
نگلیـسی  هـاي زبـان فارسـی و ا    از هماننـدي . کنـد  گزینی را تسهیل مـی    برداري کار واژه    گرده

  :توان به موارد زیر اشاره کرد سازي می درزمینۀ واژه
 بـرخالف  ، هـم از ترکیـب  و جوینـد   سازي هم از اشتقاق سود مـی   هر دو زبان در واژه .1    
هـاي مـشتق    هایی از واژه نمونه. جویند  از اشتقاق سود می    هاي عربی و فرانسه که عمدتاً      زبان

  :هاي فارسی آنها انگلیسی و معادل
 faulting گسلش sensor گرحس

 emitter گسیلنده bending  خمش

 dizziness  گیجی excursionist  تفرجگر

هاي  هایی با مقوله نظیري دارند و واژه ب توانایی کمهاي مرکّ هر دو زبان در ساختن واژه. 2    
ـ  هایی از واژه  نمونه. کنند  هم ترکیب می   دستوري متفاوت را با     معـادل  ب انگلیـسی و هاي مرکّ

  :فارسی آنها
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 make-up پردازي چهره skyscraper خراش آسمان

 calorimeter گرماسنج gemstone  گوهرسنگ

 line hunting  یابی خط car wash  خودروشویی

  
شـده در زبـان فارسـی     برداري دارد این است که چون واژة ساخته    مزیت دیگري که گرده       

 است بعـدها از  نهاي بعدي که ممک   ها و ترکیب   شتقاقساختاري همانند معادل بیگانه دارد، ا     
  .واژة بیگانه گرفته شود قابل اقتباس است

برداري روشی نیست که کاربرد آن در همۀ موارد مناسب باشد، مثالً ممکن است           اما گرده     
رسـد،  بشود ازنظر معنایی در زبان فارسی ناموجه به نظر         اي که از رهگذر آن حاصل می        واژه
 اسـت، و نیـز   pomme de terreبـرداري از عبـارت فرانـسوي     که گرده» زمینی سیب «مانند

ــل   ــت واژة حاص ــن اس ــد      ممک ــد، مانن ــته باش ــأنوس داش ــب و نام ــاختاري غری ــده س   آم
  .psychostaticsدر مقابل » شناخت ایستایی روان«

هـاي   شیوه ازبرداري، در قالب یکی  صورت مفهومی باشد و خواه گرده  یابی خواه به    معادل    
 ، اسـت skyscraperبـرداري از   کـه گـرده  » خـراش  آسمان « گنجد، براي مثال، گزینی می   واژه
 است، حاصل آمده سازي واژههاي  طریق ترکیب، که یکی از روش   ب که از  اي است مرکّ    واژه

 ساخته شده نیز از ییابی مفهوم اي است مشتق و از رهگذر معادل   که واژه » کارنامک«است و   
  . به دست آمده است، استسازي واژههاي  یکی از روشباز هم  که ،شتقاقطریق ا

  
  گزینی ضوابط واژه  .6

هایی است که شایـسته اسـت در امـر           گزینی بایدونبایدها و اولویت     مراد از ضوابط واژه   
  .گزینی رعایت شود واژه
  ؛در ساختن اصطالح باید قواعد دستور زبان فارسی رعایت شود 1. 6    
ـ را، ب   گزینی شایسته است اصطالحی برگزیده شود کـه بتـوان آن            در واژه  2. 6     بـه    ان

  ؛کار برد سازي بعدي، یعنی انواع اشتقاق و ترکیب، به ضرورت، در فرایندهاي واژه
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همچنـین تلفظـی از   . آوایی زبان فارسی رعایت شـود     گزینی باید قواعد      در واژه  3. 6    
آرایی و ساختار هجـایی زبـان فارسـی مطابقـت      واعد واج ها اختیار شود که با ق       واژه وام

  ؛داشته باشد
صـورت نیـاز     در.  فرهنگستان پیروي شـود    ها باید از دستور خطّ      در امالي واژه   4. 6    
  ؛اند نیز استفاده کرد  فارسی قبول عام نیافته که هنوز در خطّ توان از عالئم سجاوندي می
سابقه   سابقه یا بی    کم   سازي  ه ضرورت از فرایندهاي واژه    ب  تواند بنا   فرهنگستان می  5. 6    

  ؛استفاده کنددر زبان فارسی 
تـوان در   مـی  نظـر از تبـار آن،    اي را که فارسی محسوب شـود، صـرف    هر واژه  6. 6    

هـاي اصـیل فارسـی        کار برد و با پیشوندها و پـسوندها و واژه          سازي به   فرایندهاي واژه 
  ؛هاي جدید ساخت یا واژهترکیب کرد و با آن واژه 

هاي فارسی آنها از     هاي بیگانه و معادل     در مورد اشتراك لفظی و معنایی در واژه         7. 6    
  :شود ضوابط زیر پیروي می

شایسته است که است  داراي یک مفهوم مشخص ه کهدر مقابل یک لفظ بیگان     1. 7. 6    
از هـاي مختلـف      ینکه در حـوزه   یک معادل فارسی اختیار شود، مگر ا       ها   حوزه در تمامی 

  ؛هاي متفاوتی در مقابل آن لفظ بیگانه کامالً تداول یافته باشد معادلدیرباز 
در مقابل یک لفظ بیگانه در یک حوزة مشخص فقط باید یک معادل فارسـی                2. 7. 6    

  ؛اختیار شود، مگر اینکه آن لفظ در همان حوزه داراي چند مفهوم متفاوت باشد
منظـور بیـان دقیـق     هرگاه یک اصطالح بیگانه داراي چند مفهـوم باشـد، بـه            3. 7. 6    

  ؛توان یک معادل فارسی اختیار کرد مقصود، براي هریک از مفاهیم می
 بهتر است در زبـان     در صورت وجود چند لفظ بیگانه براي یک مفهوم واحد،          4. 7. 6    

توان براي هریک   می ،به ضرورت   اما بنا   ،  شودفارسی در مقابل آن فقط یک معادل اختیار         
  ؛از الفاظ بیگانه نیز معادلی برگزید

هاي مختلـف   استفاده از یک معادل فارسی براي چند اصطالح بیگانه در حوزه  5. 7. 6    
  .مجاز است
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» گزینـی  ضـوابط واژه «هایی که در باال تحت عنـوان      توجه کافی به بایدونبایدها و اولویت         
هـاي تخصـصی مختلـف از همـاهنگی بیـشتري       ود که کار در گـروه ش آمده است موجب می 

  :دهیم اینک دربارة هریک از این ضوابط اندکی توضیح می. برخوردار گردد
  
  .در ساختن اصطالح باید قواعد دستور زبان فارسی رعایت شود 1. 6

ب هم ترکی کنند چگونه تکواژها با مراد از دستور زبان مجموعۀ قواعدي است که مشخص می     
گیرنـد و واحـدهاي    ها چگونه در کنـار هـم قـرار مـی     سازند و واژه   ها را می    شوند و واژه    می
  .سازند تر، مانند گروه و جمله، را می بزرگ

در صـرف از   .و نحو) ساختواژه(= صرف : شود دستور زبان به دو بخش اصلی تقسیم می      
به »  مند ـ«مثالً اینکه پسوند . ندشو ها ساخته می شود که از رهگذر آنها واژه قواعدي بحث می

اي   بودن سازهسازد ناظر بر یک قاعدة صرفی است و نادستوري شود و صفت می اسم افزوده می
بـه  »  منـد ــ «افزوده شدن پسوند (به این دلیل است که در آن قاعدة باال          » مند  خطرناك«مانند  
  .به صفت افزوده شده است» مندـ «رعایت نشده و پسوند ) اسم

براي . شود که ناظر بر ساخته شدن گروه و بند و جمله است در نحو از قواعدي بحث می    
قبل از گروه اسمی ) »را«جز   به(اساس قواعد نحوي زبان فارسی همۀ حروف اضافه          مثال، بر 
را بعد از گروه » به«، اما اگر حرف اضافۀ »مندیم ما به این کتاب تاریخ عالقه  «: گیرند  قرار می 
ما ایـن کتـاب تـاریخ بـه         «: شود  قرار دهیم، جمله نادستوري می    » این کتاب تاریخ  «اسمی  
  ».مندیم عالقه

گزینی عمدتاً قواعد صرف و آن بخش از قواعد نحو که نـاظر بـر سـاخت گـروه        در واژه     
  .مد نظر استدر ندرت  است محل توجه قرار دارد و ساختن بند و جمله به

غالـب قواعـد نحـو بـسامد      . ظر کاربرد بسامد یکسانی ندارنـد     همۀ قواعد دستور زبان ازن        
ندرت در ساختن گروه و بند و جملـه دچـار اشـتباه     زیادي دارند و از همین رو اهل زبان به      

برخـی از قواعـد صـرف بـسیار      . اما قواعد صرف وضعیت متفاوتی دارند     . شوند  دستوري می 
 میان این دو سر طیف مراتب متعـددي        کاربرد، و در   پرکاربرد هستند و برخی دیگر بسیار کم      

بـسیار پربـسامد اسـت و هـر     »  صـفت ←ي ــ  + اسـم  «براي مثال قاعدة  . توان قائل شد    می
امـا کـاربرد    . شکاري، تقـویتی، جنگـی    : هاي متعددي شاهد بیاورد    تواند مثال   زبانی می  فارسی
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را که » شندکِ«انند هایی م کاربرد است و اگر واژه بسیار کم» اسم ← ندـ + ستاك حال «قاعدة 
: ماند دو واژه بیشتر باقی نمی اساس این قاعده ساخته است کنار بگذاریم، یکی فرهنگستان بر
که در حدود پنجاه واژه از » صفت ←ا ـ + ستاك حال « قاعدة ،از سوي دیگر. روند، خورند

  .گیرد ف قرار میازنظر کاربرد در میانۀ طی) مانند بینا، شنوا، گویا(رهگذر آن ساخته شده است 
آنکـه فراینـدهاي    طبـع، و بـی   صرافتِ اساس شم زبانی خود، به اهل زبان قواعد پربسامد را بر  

بسامدتر به آموزش  اما استفاده از قواعد کم    . برند  کار می  سازي را آگاهانه آموخته باشند به       واژه
ره بگیریم، آموختن ایـن  گزینی ناگزیریم از همۀ امکانات زبان به نیاز دارد و ازآنجاکه در واژه     

هـایی نادرسـت،    سازي گاه به ساخته شـدن واژه  ناآگاهی از قواعد واژه   . قواعد ضروري است  
صـورت درسـت ایـن واژه همـان     . انـد  ، انجامیده است که برخی رواج نیز یافته      »ژرفنا«مانند  

اي کـه   سـاخته شـده اسـت، قاعـده    »  اسـم  ← ا ـ+ صفت «اساس قاعدة  است که بر  » ژرفا«
  .بینیم نیز می» گرما«و » درازا«و » پهنا«هاي  اربردش را در واژهک
  
بـه   گزینی شایسته است اصطالحی برگزیـده شـود کـه بتـوان آن را، بنـا                 در واژه   2. 6

  .کار برد سازي بعدي، یعنی انواع اشتقاق و ترکیب، به ضرورت، در فرایندهاي واژه
رکیبـی و اشـتقاقی و تـصریفی یکـی از         کارگیري اصطالحات در فراینـدهاي ت       سهولت به     
در حـوزة  . گزینـی محـل توجـه قـرار گیـرد      هایی است که باید در امـر واژه  ترین ویژگی  مهم

اصطالحات علمی در بسیاري موارد فقط با یک اصطالح منفـرد سـروکار نـداریم، بلکـه بـا                
براي مثال، . اند مواجه هستیم آمده اي از اصطالحات که حول یک مفهوم بنیادین گرد مجموعه

هـاي   هـا و ترکیـب   توان از آن مـشتق       زیرا می  ، معادل مناسبی است   action در مقابل    »کنش«
پـذیري،   پـذیري، واکـنش   پذیر، کنش پذیر، واکنش واکنش، کنش : متعددي به دست آورد، مانند    

کـار   تـر بـه     ها در فراینـدهاي تـصریفی نیـز سـهل           افزون بر این، این واژه    . کنشگر، واکنشگر 
هـاي بـسیط و    توان گفـت کـه واژه   درمجموع می . پذیرتر  ها، واکنش  ها، واکنش  کنش: وندر  می

ترند و هـم بـا سـهولت بیـشتري در           هاي نحوي هم کوتاه    ب در مقایسه با گروه    مشتق و مرکّ  
 و »قمـر مـصنوعی  «توان دو اصـطالح   روند، در این مورد می     کار می  سازي به   فرایندهاي واژه 

  .مقایسه کرد  هم اند با کار رفته  بهsatellite در مقابل  را که هر دو»ماهواره«
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همچنین باید تلفظـی از     . گزینی باید قواعد آوایی زبان فارسی رعایت شود         در واژه   3. 6
آرایی و ساختار هجـایی زبـان فارسـی مطابقـت      ها اختیار شود که با قواعد واج        واژه وام

  .داشته باشد
اهل زبان تمایل به اداي . یت قواعد آوایی زبان فارسی است   گزینی رعا   یکی از اصول واژه       

رعایت قواعـد آوایـی باعـث    . کلماتی دارند که تنافر آوایی نداشته باشند و آسان تلفظ شوند       
سـهولت  . شـود  آهنگ شدن کلمات و تلفظ آسان آنها و افزایش بخـت رواج واژه مـی         خوش

ها در هجاها و چگـونگی    صامت نشینی آهنگی کلمات مربوط به چگونگی هم       تلفظ و خوش  
  . قرار گرفتن هجاها در کنار یکدیگر استةنشینی آنها در مرز هجاها و نحو هم
در زبان فارسی   . گیرند  هاي زبان فارسی با الگوي مشخصی در درون هجا قرار می           صامت    
 8 مثالً در زبان فارسـی . نشینی دارند هاي هم ها محدودیت این صامت.  صامت وجود دارد  23

 ولـی  ،نشینی براي آنها وجود داشته باشـد   امکان هم64صامت انفجاري هست که منطقاً باید    
.  دوصامتی وجـود نداشـته باشـد       ۀ خوش 14شود که بیش از       هاي مذکور باعث می    محدودیت

، پ (d)، د (t)، ت (g)، گ  (k)، ك )q(ند از ق ا هشت صامت انفجاري زبان فارسی عبارت
(p)   ب ،(b)همزه ۀاضاف  به (ʔ) .احتمال هم،به لحاظ نظري  ت بـا خـودش و   نشینی هر مصو

  از . نشینی وجود خواهد داشـت   امکان هم64ها وجود دارد که در این حالت      تبا دیگر مصو
 و tk و tʔهایی نظیر  خوشه: رود کار می که اشاره شد فقط برخی از آنها به  امکان چنان64این 
qd ،bt و qb و bdایــن . ل قطــع و پتــک و عقــد و ثبــت و نقــب و عبــد  در کلمــاتی مثــ

 زبانان زبانی فارسی هاي عادت دلیل به یا گفتار هاي اندام هاي محدودیت سبب به یا ها محدودیت

 ساختن براي توان و می است اتفاقی هجا درون در ها صامت نشدن نشین هم نیز گاهی البته .است

  .اند استفاده کرد نیامده هم کنار در اقاتف سر از که هایی صامت اجتماع از جدید واژة
ها از فرایندهایی نظیر همگونی و حذف و ادغـام و      البته اهل زبان براي تسهیل تلفظ واژه          

شود از همان ابتدا منطبـق   هاي جدیدي که ساخته می  اما بهتر است واژه،کنند قلب استفاده می 
کار بردن آنهـا   قیل نیاید و ناخودآگاه از بهنظر ث زبانان باشد تا تلفظ به      با عادت زبانی فارسی   

  .پرهیز نکنند
ها در مرز هجاها یعنـی محـل پیوسـتن عناصـر واژگـانی بـا           نشینی صامت  محدودیت هم     

توجـه  این، ولی باوجود . نشینی آنها در درون هجاست    یکدیگر بسیار کمتر از محدودیت هم     
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 است باعث ساخته شدن کلماتی شود ها در مرز هجاها نیز ممکن    نشینی صامت  نکردن به هم  
» کـن  قطـع  پتـک «ب فرضی مثالً در کلمۀ مرکّ   . کار بردن آنها پرهیز کنند     زبانان از به    که فارسی 

اند کـه    رایج در زبان فارسیةدو واژ » قطع«و  » پتک«ازلحاظ نظري مشکلی وجود ندارد زیرا       
بـا  » پتـک «اري پایـانی کلمـه      نشینی دو صامت انفج     اما هم  ،اند  آمده» کن«در کنار بن مضارع     

ـ  ۀباعث ثقیل شدن تلفظ ایـن کلمـ       » قطع «ۀصامت انفجاري آغازي کلم    . ب شـده اسـت    مرکّ
ب را هم باید در ثقیل کردن تلفظ  مرکّۀ صامت انفجاري در کل این کلم7هرچند قرار گرفتن 

  .ثر دانستؤآن م
 دالیلی است کـه ممکـن    نشینی آنها نیز یکی دیگر از       هم ةکوتاهی و بلندي هجاها و شیو         

ب فرضـی  مثالً در همان کلمۀ مرکّ. ثیر داشته باشدأاست در سهولت یا سختی تلفظ کلمات ت   
دو هجاي کشیده در کنار هم قرار گرفته و دلیل دیگري براي سنگینی تلفظ آن    » کن قطع پتک«

  به خوشـۀ دوصـامتی  (qatʔ) و قطع (potk)دو هجاي اول این کلمه یعنی پتک  . شده است 
شود و   دوصامتی قرار گیرد کشیده میۀتی که قبل از خوشحالت مصو این در. ختم شده است

 مناسـب از  ةاسـتفاد . گـردد   قرار گرفتن این گونه هجاها در کنار هم باعث دشواري تلفظ می           
افتد کـه   گاهی اتفاق می. هاي افزایش بخت رواج واژه است هجاهاي کوتاه و بلند یکی از راه  

اي است که اهل   ولی نوع هجاها و آرایش آنها به گونه،ز واژة بیگانه بلندتر استواژة معادل ا
  .دهند  بیگانه ترجیح میةکنند و آن را به واژ زبان به کاربرد آن تمایل پیدا می

آرایی و   که با قواعد واجه شودهاي بیگانه نیز شایسته است آن تلفظی برگزید در تلفظ واژه    
اي بـا دو صـامت    براي مثال، در زبان فارسی هـیچ واژه .  سازگار باشد ساختار هجایی فارسی  

شـود کـه    تلفظ می» استاندارد«صورت    در فارسی به  standard واژة   ،رو شود، ازاین   آغاز نمی 
ایی مانند ـه در واژه ism-وند ـ دیگر پسالـمث. باید همین تلفظ را پذیرفت و ضبط کرد

cubism   و socialism    امـا  ،رواج یافته اسـت   » یسمـ  «صورت   ن فارسی به   است که در زبا 
تلفظ رایج را نباید به بهانۀ تفاوت آن با تلفـظ         . iz∂m-: در زبان انگلیسی تلفظ دیگري دارد     

  .انگلیسی تغییر داد
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در صـورت نیـاز     .  فرهنگستان پیروي شـود    ها باید از دستور خطّ      در امالي واژه   4. 6    
انـد نیـز اسـتفاده      فارسی قبول عام نیافته ه هنوز در خطّ   اي ک   توان از عالئم سجاوندي     می
  .کرد
ب یا مـشتق،  هاي مرکّ  ویژه واژه  هاي فارسی، به    از دیرباز تا عصر حاضر شیوة نوشتن واژه           

شصت سال اخیر که آموزش      در پنجاه . هاي چشمگیري داشته است    در متون مختلف تفاوت   
انـد تـا دربـارة یکـسان      نظران بر آن شده حباي از صا عمومی گسترش بسیار یافته است عده    

ها از آغـاز کـار     رو، شیوة نگارش واژه    همین از. اندیشی بپردازند   ها به چاره    کردن امالي واژه  
گیري  فرهنگستان زبان و ادب فارسی در دستور کار آن قرار گرفت و این فرهنگستان، با بهره      

 منتـشر   فارسـی  دستور خطّ در قالب    ضوابطی را    1378ازنظر استادان و متخصصان، در سال       
نظـران دربـارة محتـواي آن بـه      پس از چاپ و پخش این جزوه جمع زیادي از صاحب         . کرد

 ویراست جدیدي 1381نظر پرداختند و فرهنگستان با در نظر گرفتن آراي آنان در سال  اظهار
امـالي   کـه در آن  فرهنگ امالیـی خـط فارسـی    1385در سال   . کرد را منتشر    دستور خطّ از  

  . و با ترتیب الفبایی فهرست شده است انتشار یافت دستور خطّاساس ها بر واژه
افزون . کند ب فرهنگستان پیروي می مصوها از دستور خطّ گزینی در امالي واژه گروه واژه    

است رض آنها نشده است ممکن عهاي سجاوندي را که دستور خط مت بر این، بعضی از نشانه
 .»ـ سوار پیاده« و» زن یخ  ـ یخچال« بی مانندهاي مرکّ  تیرة کوتاه در واژهانند خطّکار ببرد، م به
 و دارنـد  تعلـق  دسـتوري  مقولۀ یک به یابند  می ارتباط هم به کوتاه تیرة طریق از که اي  واژه دو

 »انرژي  ـ جرم پایستگیِ« اصطالح مثال، براي .سازند می را معنایی ـ  دستوري واحد یک درمجموع
 جرم و  تصویب شده است، به معنی پایستگیmass-energy conservationِ ه در مقابلک

  . بلکه به معنی پایستگیِ رابطۀ میان جرم و انرژي است،انرژي نیست
  
در سابقه    سابقه یا بی   سازي کم   به ضرورت از فرایندهاي واژه      تواند بنا    فرهنگستان می  5. 6

  . استفاده کندزبان فارسی
ها وضعیت خاصی پیش آورده که در گذشـته سـابقه نداشـته          درن براي همۀ زبان   جهان م     

اوريدر این عصر علم و      . است یابـد و نیـاز بـه        با چنـان سـرعتی رشـد و گـسترش مـی            فنّ
هاي مختلف پژوهش چنان ابعادي به خود گرفته است که دیگـر   اصطالحات جدید در حوزه 
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هاي اروپایی براي رفع  زبان.  پاسخگوي آن نیستزبان معمولی کوچه و بازار و نیز زبان ادبی     
انـد،   هاي یونانی و التین به وام گرفته هزاران ریشۀ لغت از زبان  نیازهاي واژگانی خود نه تنها 

افزون . اند هتگیري پسوندها و پیشوندهاي التین و یونانی نیز ابا نداش  از وام،بلکه برحسب نیاز
طـور طبیعـی یافـت     انـد کـه در هـیچ زبـانی بـه      داع کـرده هایی اب سازي روش بر این، در واژه  

 ریشه یک به پسوندها و پیشوندها افزودن با نیز گاهی .آنهاست از یکی سازي سرواژه و شود، نمی

  و انگلیـسی  در disestablishmentarianism ماننـد  انـد،  سـاخته  طـوالنی  بـسیار  هـایی  واژه
anticonstitutionnellementدر فرانسه .  

اي اسـتفاده   سازي ناگزیر باید از فرایندهاي واژه     تردید در زبان فارسی نیز در مواردي به        بی    
  :آوریم عنوان مثال شاهد می در اینجا چند فرایند را به. اند سابقه  یا بی سابقه کرد که کم

  
   استفاده از مصدر برساخته1. 5. 6

ست، مصدري اسـت کـه بـا    مصدر برساخته که نام دیگر آن مصدر جعلی یا مصدر تبدیلی ا          
ایـن روش مـصدرسازي هـم بـا         . آیـد   به اسم یا صفت به دسـت مـی        » یدنـ «افزودن پسوند   

ها در زبان فارسی سابقه داشته است، مانند جنگیدن، رزمیدن،  واژه هاي اصیل و هم با وام      واژه
نـین  و امروز نیز در زبـان عامـۀ مـردم گـاهی چ      . تندیدن، طلبیدن، فهمیدن، رقصیدن، بلعیدن    

 قبل در میـان متخصـصان   ۀاز چند ده  . یدن، گازیدن تتوپیدن، شو : شود  مصدرهایی ساخته می  
این فرایند در ساختن اصطالحات علمی استفاده کنند و بـا  از  این بحث مطرح بوده است که       

بـراي مثـال، غالمحـسین    . نیاز خود را از آن به دست آورنـد  هاي مورد  مشتق،ساختن مصدر 
کـار بـرده و از آن     بهhydrateرا در مقابل    » آبیدن« مصدر   لمعارف فارسی ا  ةدائرمصاحب در   

به ترتیب در (است  » یونیدن«و  » قطبیدن«ها   دیگر مثال . را به دست آورده است    » آبیده«مشتق  
» یونش«و » قطبیده«و » قطبنده«یا » قطبان«و » قطبش« از آنها که )ionize و   polarizeمقابل  

  . به دست آمده است»یوننده«و » یونیده«و 
  
  »یکـ «ساز استفاده از پسوند صفت 2. 5. 6

بـه اسـم اسـت، ماننـد      » يــ   «ترین روش براي ساختن صفت افـزودن پـسوند            در فارسی معمول  
   ، مثالً به پسوند اسـم مـصدرساز  [i] به صداي خود اسم اما در مواردي که     . فرهنگی، نظامی، کتابی  
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 ۀ، روش معمول این است که صفت را بـا سـتاك گذشـت   »سیشنا جامعه« مانند ،شود ختم می » يـ  «
  .»شناختی جامعه«: شود  میشناسی جامعهسازند و در نتیجه صفت  فعل می

ترتیب کـه   این استفاده شود، به» انهـ «راه دیگر این است که براي ساختن صفت از پسوند         
 ←سنجی  سخن :شود یافزوده م» انهـ « و پسوند گردد می حذف» يـ «پسوند اسم مصدرساز 

  .سنجانه سخن
شـود و سـپس پـسوند     مـی سـاخته   » ش  ــِ « راه دیگر این است که اسم مصدر با پـسوند             

  .سنجشی ، مانند زیستگردد میافزوده » يـ «ساز  صفت
  ساز  توان از پسوند صفت ، مینباشدها کارساز  یک از این روش اي هیچ اما اگر در مورد واژه    
د کـه در  نکاربرد این پـسو . کنونی است استفاده کرد» يـ « پهلوي پسوند  که صورت » یکـ  «

مانده است در  باقی) زندیک(= » زندیق«و » تاریک«و » نزدیک«هاي  فارسی امروز نیز در واژه
  .خوارزمیک: دو واژه به تصویب فرهنگستان رسیده است یکی

  
  سازي  سرواژه3. 5. 6

ی است که در فارسـی  یها آمده، از روش» گزینی  واژههاي شیوه«سازي که شرح آن در      سرواژه
  .سابقه نداشته است، اما اکنون کاربرد آن رو به افزایش است

  
توان در فرایندهاي  نظر از تبار آن، می اي را که فارسی محسوب شود، صرف        هر واژه  6. 6

 کـرد و  ترکیـب فارسی هاي اصیل  کار برد و با پیشوندها و پسوندها و واژه سازي به  واژه
  .هاي جدید ساخت با آن واژه یا واژه

ها و پیشوندها و پـسوندهاي اصـیل     از ترکیب واژهي بسیاريها در هزار سال گذشته واژه       
غمگـین،  : هاي زیر مـشتی از خـروار اسـت     مثال. هاي عربی ساخته شده است      فارسی با واژه  

فرهنگـستان، در   . گـر   گر، عشوه  پوش، عیبناك، فهمیده، منجالب، تعلیم      افزا، غمخوار، عیب    غم
ها توجه داشته باشد، بـه امکـان      بیش از آنکه به تبار واژه      ،سازي  ریز زبان، در واژه     مقام برنامه 

  .هاي جدید از آنها توجه دارد هاي مختلف دستوري و ساختن واژه چرخش آنها در مقوله
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 و پسوندها و پیـشوندهاي اصـیل   ها ها را با واژه واژه   عقیدة افرادي که ترکیب وام    ،بنابراین    
کـم هزارسـالۀ     ت دسـتِ   چون هم بـا سـنّ      ،دانند مقبول فرهنگستان نیست     فارسی درست نمی  

  .کاهد سازي فارسی می سازي در زبان فارسی متعارض است و هم از توان واژه واژه
  

هـاي فارسـی آنهـا از        هاي بیگانه و معادل     در مورد اشتراك لفظی و معنایی در واژه        7. 6
  :شود ضوابط زیر پیروي می

شایسته است که است داراي یک مفهوم مشخص ه که  در مقابل یک لفظ بیگان     1. 7. 6    
از هـاي مختلـف      یک معادل فارسی اختیار شود، مگر اینکه در حـوزه         ها    در تمامی حوزه  

  .هاي متفاوتی در مقابل آن لفظ بیگانه کامالً تداول یافته باشد معادلدیرباز 
 در ذهن است که با دیـدن یـا   ی عالمت یا نشان صوتی یا تصویريِ معنایی خاص       اژههر و     

به تعبیر دیگر، هر واژه یک شناسه . شود شنیدن آن صوت یا تصویر، آن معنا به ذهن متبادر می
شده، منطقی آن است که هر شناسه در برابر یک عنصر از آن     گذاري  در هر نظامِ شناسه   . است

ویژه در حیطۀ علوم، ضروري است که هـر شناسـه یـا     در نظام واژگانی، به  نظام قرار گیرد و     
هاي مختلف براي یک مفهـوم، یـا     ها یا واژه    انتخاب شناسه . واژه فقط نشان یک مفهوم باشد     

گذاري است، زیرا موجب تـشتت   یک شناسه یا واژه براي چند مفهوم، برخالف منطق شناسه  
هـاي   لـم، بـراي انتقـال درسـت مفـاهیم، بایـد از واژه      دیگر، در زبـان ع   عبارت به. خواهد شد 

در . جا نزد گوینده و مخاطب معنی مـشترکی داشـته باشـد    اي بهره گرفت که همه  شده  تثبیت
یافته، براي برخی اصطالحات بیگانه گاه  گزینی سازمان علت نبود واژه هاي گذشته، به طی سال

هـاي برخـی    شـواهدي از کثـرت معـادل    هـاي زیـر      مثال. کار رفته است   بیش از ده معادل به    
  :اصطالحات علمی است

congruent 
مانـده، همقـدر،    بـاقی  ارز، مساوي، متساوي، متساوي مستقیم، برابر، هم    نهشت، کنگرو، هم    هم
  ).واژگان ریاضی، محمد باقري(مقدار  بن، قابل انطباق، هم آیند، هم هم

irreversible 
ناپـذیر، ناواگَـشتَنی،    طرفی، وانگَشتَنی، بازگـشت  ه، یکطرف بازگشتنی، یک ناپذیر، غیر   برگشت
  ).واژگان شیمی و مهندسی شیمی، علی پورجوادي(جهتی، نابرگشتنی  جانبه، یک یک
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عکس این حالت نیز وجود دارد که در مقابل چندین لفظ فرنگی یک معادل فارسی وجود     
  :دارد

  )واژگان شیمی و مهندسی شیمی، علی پورجوادي(تجزیه 
disintegration, decomposition, analysis, decay, dispersion, resolution, 
dissociation 

  
براي دقیق کردن مفاهیم باید  .یابی دقیق کردن مفاهیم است      گزینی و معادل    مقصود از واژه      

.  توجـه کـرد  ، چه در زبان مبـدأ و چـه در زبـان مقـصد           ، معنایی الفاظ  ظریفهاي   به تفاوت 
گزینی بتوانیم در مقابل یک مفهوم و یک لفظ، یک معادل برگزینیم،  رو، چنانچه در واژه    ازاین

  :هاي زیر از این دست است نمونه. ایم تر شده به مقصود نزدیک
 coccus  گوییزه    

  vegetarian  خوار گیاه    
  eigenvector  بردار  ویژه    
  eigenstate  حالت ویژه    

  
هـاي   هاي مختلف معـادل  م مشخص براي یک لفظ بیگانه در حوزه       گاه باوجود یک مفهو       

. ناچار باید آنها را پذیرفت پذیر نیست و به متفاوتی تداول یافته است که تغییر دادن آنها امکان
هاي زیر  نمونه. ها متفاوت باشند عالوه بر آنکه گاه بهتر است، با توجه به حوزة کاربرد، معادل

  :گویاي این مطلب است
  assimilation 1  )شناسی زمین(ارد گو

اي از ماگما و هـضم آنهـا در    ها و اجزاي شیمیایی آنها با توده سنگ یکی شدن بیگانه : تعریف
  .ماگما

 assimilation 2  )شناسی زبان(شدگی  همگونی، همگون

هاي یک واحد آوایی براي مطابقـت بـا    فرایندي که از طریق آن مشخصه یا مشخصه : تعریف
  .کند هاي واحد آوایی دیگرِ پیش یا پس از آن تغییر می مشخصهمشخصه یا 
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 duplication 1  )سینما و تلویزیون(تکثیر 

  .هاي متعدد از نسخۀ اصلی فیلم یا ویدئو تهیۀ نسخه یا نسخه: تعریف
 duplication 2  )شناسی زیست(دوتاشدگی 

تن تکرار می شود فرایندي که در آن یک قطعۀ ژنی در فام: تعریف ْ.  
  

  attachment 1  )شیمی(اتصال 
فقط با تشکیل یک پیوند دومرکزي بـه  ) جزء مورد عمل(تبدیل یک واحد مولکولی   : تعریف

  .دهد آنکه در پیوندهاي جزء مورد عمل تغییري روي  واحد مولکولیِ دیگر، بی
  attachment 2  )شناسی روان(دلبستگی 

یمانه با برخی از افـراد و احـساس         گرایش کودك به برقراري ارتباطی نزدیک و صم       : تعریف
  .امنیت بیشتر در حضور آنها، مانند ارتباط فرزند با والدین

  
 در مقابل یک لفظ بیگانه در یک حوزة مشخص فقط بایـد یـک معـادل فارسـی           2. 7. 6

  .اختیار شود، مگر اینکه آن لفظ در همان حوزه داراي چند مفهوم متفاوت باشد
 1 .7 .6 بند در مشخص مفهوم با واژه یک مقابل در معادل یک دنبر کار به ضرورت دربارة    

که در  ازآنجا. گاه ممکن است در یک حوزه یک لفظ داراي چند مفهوم باشد. توضیح داده شد
کـار ببـریم،    نی بهگزینی براي دقیق کردن مفاهیم بهتر است در مقابل هر مفهوم لفظ معی             واژه

 واژه در زبان مبدأ، در زبان فارسی یک معادل انتخـاب           در مقابل هریک از مفاهیم     بهتر است 
توانند معانی متفاوت بگیرند و در  تدریج می ها در زبان اول به     باید توجه داشت که واژه    . کنیم
ازآنجاکـه در  . آنکه مفاهیم آنهـا بـا یکـدیگر خلـط شـود      روند، بی کار   هاي مشخص به   بافت
ناگاه با یک  بانی صورت نگرفته و اهل زبان دوم بهگزینی در زبان دوم این سیر و تحول ز واژه

شـوند، بـراي تفکیـک مفـاهیم از یکـدیگر الزم اسـت         واژه در برابر چند مفهوم مواجـه مـی        
  :سازد هاي زیر مسئله را روشن می نمونه. هاي جداگانه اختیار شود معادل

  theatre 1  )هنرهاي نمایشی(سرا  تماشاخانه، نمایش
  .از حداقل یک تاالر براي اجرا و تماشاي انواع نمایشب بنایی مرکّ: تعریف
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  theatre 2  )هنرهاي نمایشی(نمایش 
ن در برابـر تماشـاگران بـا     اساس ضوابطی معـی    گونه بر   رویدادهایی داستان  بیان رشته : تعریف

  .استفاده از گفتار و حرکات چهره و بدن
  

  theme 1   )شناسی زبان(آغازگر 
  . سازة آغازین پیامگرا، در دستور نقش: تعریف

  theme 2   )شناسی زبان(پذیرنده 
هـاي اسـمی کـه       هـاي معنـایی گـروه      هـا یـا حالـت       یکی از نقش   ،در دستور زایشی  : تعریف
  .پذیري آن گروه اسمی در جمله است دهندة کنش یا وضعیت یا تملک نشان

  
 seed bed 1   )نباتات کشاورزي ـ زراعت و اصالح(بستربذر 

  . براي بذرکاري آماده شده باشدزمینی که: تعریف
    seed bed 2)نباتات  کشاورزي ـ زراعت و اصالح(خزانه 

  .کارند زمینی که نشا را قبل از انتقال به محل دائمیِ خود در آن می: تعریف
  
توان   هرگاه یک اصطالح بیگانه داراي چند مفهوم باشد، براي هریک از مفاهیم می 3. 7. 6

  .ر کردیک معادل فارسی اختیا
 تأکید بر تقابل یک واژه و یک مفهوم بود، مگـر در مـوارد              2. 7. 6 و   1. 7. 6 در بندهاي     

رو، ارجح است که در برابر یک مفهوم یک معادل وجود           این از. استثنا، که صراحتاً آمده است    
 .براي چند مفهـوم فقـط یـک لفـظ وجـود داشـته باشـد         مبدأ  در زبان   داشته باشد، حتی اگر     

  .کند در این مورد نیز صدق می 2. 7. 6 و 1. 7. 6هاي بندهاي  مثال
  
  در صورت وجود چند لفظ بیگانه براي یک مفهوم واحد، بهتـر اسـت در زبـان              4. 7. 6

توان براي هریک     می ،به ضرورت   د، اما بنا  شوفارسی در مقابل آن فقط یک معادل اختیار         
  .از الفاظ بیگانه نیز معادلی برگزید

دلیـل   اي یـا بـه    اجتماعی یـا سـلیقه   یاه دالیل تاریخی  ب ان مبدأ گاه ممکن است بنا     در زب     
اوري و علم پیشرفت  زبان در .شود وضع ها سال طی در لفظ چند واحد مفهومِ یک برابر در فنّ
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 که گزینی واژه کار اساس و شود پرهیز معادل تعدد از است بهتر ،باشد پذیر امکان چنانچه ،دوم
  :دست است ازاین زیر هاي نمونه .شود رعایت است مفهوم یک مقابل در لمعاد یک وضع

  playwright, dramatist   نویس نمایشنامه
  canted shot, off-angle shot, dutch angle shot, dutch tilt shot  زاویه نماي کج
  apical body, perforatorium, acrosome  تن تارك

چند مفهـوم   ر نیست، چرا که الفاظ مترادف در زبان اول، هر        پذی در مواردي این کار امکان        
گـاه  . کار روند جاي یکدیگر به  توانند دقیقاً به    یکسان دارند، کاربرد آنها یکسان نیست و نمی       

قدري با یکدیگر تفاوت دارند که چنانچه معادلی متناسب با یکی از آنهـا وضـع                نیز الفاظ به  
هاي زیر   نمونه.رسد  کامالً غریب به نظر می،گیرد ر قرار میکه در برابر لفظ دیگ کنیم، هنگامی

  :گویاي این مطلب است
   primitive functionتابع اولیه: که مترادف است با  antiderivativeپادمشتق   
 airglowهوادرخش : که مترادف است با  permanent auroraشفق دائمی   

 Abelian groupبلیآ گروه :با است رادفمت که commutative group جایی جابه گروه   

دلیل وجود دو صورت کامل و اختـصاري در زبـان    گاه نیز الفاظ مترادف در زبان دوم به       
  :آید، از آن جمله اول به وجود می

   countourپربند: که مترادف است با  coutour lineخط پربند    
 observationدیدبانی : دف است باکه مترا  eather observationدیدبانی وضع هوا    

  
هـاي مختلـف      استفاده از یک معادل فارسی براي چند اصطالح بیگانه در حـوزه            5. 7. 6

  .مجاز است
هـم در   بـه  گاه در زبان اول براي مفاهیم یکسان با کاربردهاي مختلف یا مفاهیم نزدیـک         

 الفـاظ در زبـان دوم   به هنگـام بررسـی ایـن     . هاي متفاوت چند لفظ ساخته شده است        حوزه
گزینی که قرار دادن یک لفظ در مقابل یک مفهوم است، آنهـا را   اساس هدف واژه توان بر   می

گزینی بهتر  این شیوة واژه. مترادف در نظر گرفت و یک معادل در برابر تمامی آنها وضع کرد      
هـا در   هـا نزدیکـی زیـادي بـا هـم نداشـته باشـند و واژه          است هنگامی اتخاذ شود که حوزه     

 بـراي . هـا وجـود دارد   هایی از این الفاظ در همۀ زبان      نمونه. کار روند  هایی متفاوت به    حوزه
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رود،  کار مـی  هاي مختلف به  در زبان فارسی به دو معنی در کاربردها و بافت»شیر«مثال لفظ  
اول ارتباط با لفظ  معنی دوم این لفظ بی. یکی به معنی حیوانی درنده و دوم به معنی شیر آب 

نیست، چرا که احتماالً از شکل شیرهاي آب قدیمی که به شکل سر این حیوان ساخته شـده      
شناختی با این دو لفظ تفاوت  شیر به معنی مایع خوراکی به لحاظ ریشه(بود گرفته شده است 

  ).دارد
ک هاي مختلف از ابتدا هری پذیر نیست، چرا که رشته  امکانشورالبته در موارد زیادي این     

اند و وضعیت ساخت این  کار برده در مقابل لفظ مربوط به حوزة خود معادلی را ساخته و به   
اما تا آنجا که امکـان داشـته باشـد    . الفاظ یکسان و در یک زمان و با یک دیدگاه نبوده است    

  .هاي جدید به این صورت عمل کرد سازي گزینی و واژه توان در واژه می
  :بات فرهنگستان وجود دارددر مصودست  هایی ازاین نمونه    
  theme  )شناسی زبان (1آغازگر     
  .گرا، سازة آغازین پیام در دستور نقش: تعریف    
  primer   )شناسی زیست (2آغازگر     
ــک : تعریــف     ــاهی از ریبونوکلئی ــوالی کوت ــید  ت ــا(اس ــازي  ) رِن ــروع همتاس ــۀ ش ــه نقط ک
  .کند ین میرا تعی) دِنا(رینونوکلئیک اسید  اکسی دي
  

  duplication  )سینما و تلویزیون (1تکثیر     
  .هاي متعدد از نسخۀ اصلی فیلم یا ویدئو تهیۀ نسخه یا نسخه: تعریف    
  propagation  )شناسی زیست (2تکثیر     
زنـی و پیونـد و       هاي گوناگون از جملـه بذرافـشانی و قلمـه          ازدیاد گیاهان از راه   : تعریف    

  .خوابانیدن
  
  amygdaloid body  )شناسی زیست (1بادامک     

  .اي که مرکز ترس است شکل در دستگاه کناره ساختمانی بادامی: تعریف    
  tonsil  )شناسی زیست (2بادامک     
  .اي تشکیل شده است تودة گردي که عمدتاً از بافت تنابه: تعریف    
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  prominence  )نجوم (1زبانه     
سپهر یا تاج خورشید که در امتداد خطوط میدان    مانند گاز در فام     علههاي ش   فوران: تعریف    

  .مغناطیسی قرار دارند و چگالی بیشتر و دماي کمتري نسبت به محیط اطراف خود دارند
 reed  )موسیقی (2زبانه     
پذیر در برخی از هواصداها که با جریان هوا به ارتعاش           اي باریک و انعطاف     تیغه: تعریف    
  .شوند آیند و موجب تولید صدا می یدر م
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