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  prominence  (نجوم) 1زبانه 
رشـيد كـه در امتـداد خطـوط ميـدان      سپهر يا تاج خو مانند گاز در فام هاي شعله تعريف: فوران

  مغناطيسي قرار دارند و چگالي بيشتر و دماي كمتري نسبت به محيط اطراف خود دارند
 reed  (موسيقي) 2زبانه 

پذير در برخي از هواصداها كه با جريان هوا بـه ارتعـاش در    اي باريك و انعطاف تعريف: تيغه
 شوند آيند و موجب توليد صدا مي مي
  

  

  
  
  
  

  
  

b  
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رود، يكـي بـه    كار مي در زبان فارسي به دو معني در كاربردها و بافتهاي مختلف به »شير«لفظ 
ارتباط با لفظ اول نيسـت،   دوم اين لفظ بيمعني حيواني درنده و دوم به معني شير آب. معني 

چرا كه احتماالً از شكل شيرهاي آب قديمي كه به شكل سر ايـن حيـوان سـاخته شـده بـود      
شناختي با ايـن دو لفـظ تفـاوت     گرفته شده است. (شير به معني مايع خوراكي به لحاظ ريشه

  دارد).
هاي مختلف از ابتدا هريك  كه رشتهپذير نيست، چرا  امكان شورالبته در موارد زيادي اين     

اند و وضعيت سـاخت ايـن    كار برده در مقابل لفظ مربوط به حوزة خود معادلي را ساخته و به
الفاظ يكسان و در يك زمان و با يك ديدگاه نبوده است. اما تا آنجـا كـه امكـان داشـته باشـد      

  رد.سازيهاي جديد به اين صورت عمل ك گزيني و واژه توان در واژه مي
  هايي از اين دست در مصوبات فرهنگستان وجود دارد: نمونه    

  theme  (زبانشناسي) 1آغازگر 
  گرا، سازة آغازين پيام تعريف: در دستور نقش

  primer   شناسي) (زيست 2آغازگر 
ــك    ــاهي از ريبونوكلئي ــوالي كوت ــف: ت ــازي      تعري ــروع همتاس ــة ش ــه نقط ــا) ك ــيد (رِن اس

  كند نا) را تعيين ميرينونوكلئيك اسيد (د اكسي دي
  

  duplication  (سينما و تلويزيون) 1تكثير 
  هاي متعدد از نسخة اصلي فيلم يا ويدئو تعريف: تهية نسخه يا نسخه

  propagation  شناسي) (زيست 2تكثير 
زنــي و پيونــد و  تعريـف: ازديــاد گياهــان از راههـاي گونــاگون از جملــه بذرافشـاني و قلمــه   

  خوابانيدن
  

  amygdaloid body  شناسي) يست(ز 1بادامك 
  اي كه مركز ترس است شكل در دستگاه كناره تعريف: ساختماني بادامي

  tonsil  شناسي) (زيست 2بادامك 
  اي تشكيل شده است تعريف: تودة گردي كه عمدتاً از بافت تنابه
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گزينـي كـه    معادل پرهيز شـود و اسـاس كـار واژه    بهتر است از تعدد ،پذير باشد چنانچه امكان
  هاي زير از اين دست است: وضع يك معادل در مقابل يك مفهوم است رعايت شود. نمونه

  playwright, dramatist   نويس نمايشنامه
  canted shot, off-angle shot, dutch angle shot, dutch tilt shot  زاويه نماي كج

  apical body, perforatorium, acrosome  تن تارك
چنـد مفهـوم    پذير نيست، چرا كه الفاظ مترادف در زبان اول، هـر  در مواردي اين كار امكان    

كار روند. گاه نيز  جاي يكديگر به توانند دقيقاً به يكسان دارند، كاربرد آنها يكسان نيست و نمي
سب با يكي از آنها وضـع كنـيم،   قدري با يكديگر تفاوت دارند كه چنانچه معادلي متنا الفاظ به
هاي زير گوياي  نمونه .رسد كامالً غريب به نظر مي ،گيرد كه در برابر لفظ ديگر قرار مي هنگامي

  اين مطلب است:
   primitive functionكه مترادف است با: تابع اوليه  antiderivativeپادمشتق

 airglowكه مترادف است با: هوادرخش   permanent auroraشفق دائمي

 Abelian groupكه مترادف است با: گروه آّبلي commutative groupجايي گروه جابه

دليل وجود دو صورت كامل و اختصاري در زبان اول بـه   گاه نيز الفاظ مترادف در زبان دوم به
  آيد، از آن جمله: وجود مي
   countourكه مترادف است با: پربند  coutour lineخط پربند
 observationكه مترادف است با:  ديدباني   weather observationضع هواديدباني و

  
هـاي مختلـف    استفاده از يك معادل فارسي براي چند اصطالح بيگانه در حـوزه   5. 7. 6

  مجاز است.
هـم در   بـه  گاه در زبان اول براي مفاهيم يكسـان بـا كاربردهـاي مختلـف يـا مفـاهيم نزديـك       

اخته شده اسـت. بـه هنگـام بررسـي ايـن الفـاظ در زبـان دوم        هاي متفاوت چند لفظ س حوزه
گزيني كه قرار دادن يك لفظ در مقابل يك مفهـوم اسـت، آنهـا را     توان براساس هدف واژه مي

گزيني بهتـر   مترادف در نظر گرفت و يك معادل در برابر تمامي آنها وضع كرد. اين شيوة واژه
هـا در   يـادي بـا هـم نداشـته باشـند و واژه     هـا نزديكـي ز   است هنگامي اتخاذ شود كه حـوزه 

مثـال   بـراي هايي از اين الفاظ در همة زبانها وجود دارد.  كار روند. نمونه هايي متفاوت به حوزه

  

  
  

  فهرست
  

 صفحه عنوان

 7 مقدمه
 9 گزينياصول و ضوابط واژه
 15 گزينيواژهشرح اصول و ضوابط
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 41 يابيروشهاي معادل.5
 43 گزينيضوابط واژه.6
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  theatre 2  نمايش (هنرهاي نمايشي)
گونه براسـاس ضـوابطي معـين در برابـر تماشـاگران بـا        رويدادهايي داستان تعريف: بيان رشته
  حركات چهره و بدن استفاده از گفتار و

  
  theme 1   آغازگر (زبانشناسي)

  گرا، سازة آغازين پيام تعريف: در دستور نقش
  theme 2   پذيرنده (زبانشناسي)

دهنـدة   هاي اسمي كـه نشـان   يكي از نقشها يا حالتهاي معنايي گروه ،تعريف: در دستور زايشي
  پذيري آن گروه اسمي در جمله است. كنش يا وضعيت يا تملك

  
 seed bed 1   نباتات) تربذر (كشاورزي ـ زراعت و اصالحبس

  تعريف: زميني كه براي بذركاري آماده شده باشد
    seed bed 2  نباتات) خزانه (كشاورزي ـ زراعت و اصالح
  كارند تعريف: زميني كه نشا را قبل از انتقال به محل دائميِ خود در آن مي

  
چنـد مفهـوم باشـد، بـراي هريـك از مفـاهيم        هرگاه يك اصطالح بيگانه داراي  3. 7. 6

  توان يك معادل فارسي اختيار كرد. مي
تأكيد بر تقابل يك واژه و يك مفهوم بود، مگر در موارد اسـتثنا،   2. 7. 6و  1. 7. 6 در بندهاي

رو، ارجح است كه در برابر يك مفهوم يك معادل وجـود داشـته    اين كه صراحتاً آمده است. از
مثالهـاي   براي چند مفهوم فقط يـك لفـظ وجـود داشـته باشـد.     مبدأ در زبان باشد، حتي اگر 

  كند. در اين مورد نيز صدق مي 2. 7. 6و  1. 7. 6بندهاي 
  
در صورت وجود چند لفظ بيگانه براي يك مفهوم واحد، بهتـر اسـت در زبـان      4. 7. 6

توان براي هريـك   مي ،به ضرورت د، اما بناشوفارسي در مقابل آن فقط يك معادل اختيار 
  از الفاظ بيگانه نيز معادلي برگزيد.

دليـل پيشـرفت    اي يا بـه  اجتماعي يا سليقه يا در زبان مبدأ گاه ممكن است بنابه داليل تاريخي
 ،در طـي سـالها وضـع شـود. در زبـان دوم      چند لفظدر برابر يك مفهومِ واحد  فنّاوريعلم و 
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 duplication 1  تكثير (سينما و تلويزيون)

  هاي متعدد از نسخة اصلي فيلم يا ويدئو تعريف: تهية نسخه يا نسخه
 duplication 2  شناسي) زيستدوتاشدگي (

  ْتن تكرار مي شود تعريف: فرايندي كه در آن يك قطعة ژني در فام
  

  attachment 1  اتصال (شيمي)
تعريف: تبديل يك واحد مولكولي (جزء مورد عمل) فقط با تشكيل يك پيوند دومركـزي بـه   

  هدد آنكه در پيوندهاي جزء مورد عمل تغييري روي  واحد مولكوليِ ديگر، بي
  attachment 2  دلبستگي (روانشناسي)

تعريف: گرايش كودك به برقراري ارتباطي نزديك و صميمانه بـا برخـي از افـراد و احسـاس     
  امنيت بيشتر در حضور آنها، مانند ارتباط فرزند با والدين

  
در مقابل يك لفظ بيگانه در يك حوزة مشخص فقط بايـد يـك معـادل فارسـي       2. 7. 6

  ر اينكه آن لفظ در همان حوزه داراي چند مفهوم متفاوت باشد.اختيار شود، مگ
 1. 7. 6كار بردن يك معادل در مقابل يك واژه با مفهـوم مشـخص در بنـد     دربارة ضرورت به

كه در  توضيح داده شد. گاه ممكن است در يك حوزه يك لفظ داراي چند مفهوم باشد. ازآنجا
بهتر كار ببريم،  است در مقابل هر مفهوم لفظ معيني بهگزيني براي دقيق كردن مفاهيم بهتر  واژه
در مقابل هريك از مفاهيم واژه در زبان مبدأ، در زبان فارسي يك معادل انتخـاب كنـيم.    است

تواننـد معـاني متفـاوت بگيرنـد و در      تـدريج مـي   ها در زبان اول بـه  بايد توجه داشت كه واژه
م آنهـا بـا يكـديگر خلـط شـود. ازآنجاكـه در       آنكـه مفـاهي   رونـد، بـي   كار  بافتهاي مشخص به

گزيني در زبان دوم اين سير و تحول زباني صورت نگرفته و اهل زبان دوم به ناگاه با يك  واژه
شوند، براي تفكيك مفاهيم از يكديگر الزم است معادلهاي  واژه در برابر چند مفهوم مواجه مي

  سازد: مي هاي زير مسئله را روشن جداگانه اختيار شود. نمونه
  theatre 1  سرا (هنرهاي نمايشي) تماشاخانه، نمايش

  تعريف: بنايي مركب از حداقل يك تاالر براي اجرا و تماشاي انواع نمايش
  

  7

  مقدمه
  

اساسنامة فرهنگستان زبان و ادب فارسي، از جمله وظايف فرهنگستان است.  رگزيني، بناب واژه
رعهـده دارد از همـان نخسـتين    گزينـي ب  اي كه در امـر واژه  حكم وظيفه شوراي فرهنگستان به

جلسات اين موضوع را در دستور كار خود قرار داد و الزم ديد كه پيش از انتخاب و تصويب 
وضـع كنـد تـا مبنـا و ميـزان و       »اصـول و ضـوابطي  «هاي فارسي در برابر لغات بيگانـه،   واژه

رانجام راهنماي كار آن باشد. تنظيم و تصويب اين اصول و ضوابط مـدتها طـول كشـيد و سـ    
شوراي فرهنگستان، پس از بحثهاي طوالني و گفتگوها و رايزنيهاي مفصل، كه ناظر بر سـابقة  

) و 11/7/73در جلسات پنجاه و هشتم (مورخ  گزيني در ايران بود،  كم شصت سالة واژه دست
تصويب  را در قالب نه اصل به» گزيني اصول و ضوابط واژه«) 2/4/76يكصد و پانزدهم (مورخ 

  د.رسان
هزار معادل براي  10حدود در  گزيني در طي بيش از ده سال فعاليت و تصويبِ گروه واژه    

گانـه را مبنـا و راهنمـاي كـار      لغات بيگانه كه در چهار دفتر انتشار يافته، همواره اين اصول نه
بندي بحثهـا و پرسشـهايي كـه در گروههـاي      با جمع 1384قرار داده است. اين گروه در سال 

شد الزم ديد در اصـول   گزيني و گاه در شوراي فرهنگستان مطرح مي صي و شوراي واژهتخص
رئـيس   گروهي به رياست دكتـر حسـن حبيبـي،     منظور كار اين و ضوابط خود بازنگري كند. به
 .1دشتشكيل  گزيني،  فرهنگستان و مدير گروه واژه

پيشين دربارة اصول و ضوابط هاي متعدد به بحث و اظهار نظر  اعضاي اين گروه در جلسه    
نويس اصول و ضوابط جديد را تهيه كردند و براي اعضاي شـوراي   پرداختند و سرانجام پيش

نظـران،   صاحبديگر تن از  50گزيني و حدود  فرهنگستان و اعضاي گروههاي تخصصي واژه
نگستان و كارگروه پس از دريافت نظر اعضاي پيوستة فره  جهت اظهار نظر ارسال داشتند. اين 

                                                 
گزينـي و   سرين پرويزي (معاون گروه واژه. ديگر اعضاي اين گروه، به ترتيب الفبا، عبارت بودند از: ن1

گزيني و هيئت فني)، دكتـر مهـدي سـمائي (عضـو هيئـت فنـي)، دكتـر عالءالـدين          عضو شوراي واژه
گزيني)، دكتـر   گزيني و هيئت فني)، مهندس علي كافي (عضو شوراي واژه طباطبايي (عضو شوراي واژه

  گزيني و هيئت فني) زاده (عضو شوراي واژه شهين نعمت
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بـراي   6/2/86عمـل آورد و در تـاريخ    نويس مذكور اصالحاتي بـه  نظر در پيش  باصحاديگر 
توجه به نكـات   اي برگزار كرد. سپس با روزه انديشي يك نظران هم گفتگوي مستقيم با صاحب

اصـول و  انديشي در مـتن پيشـنهادي تغييراتـي ايجـاد كـرد.       در هم ،شده و پيشنهادهاي مطرح
ويكمين جلسة شـوراي فرهنگسـتان    در سيصدوسي 26/9/86د سرانجام در تاريخ ضوابط جدي

منتشر شد و اكنون پس از  86صورت مقدماتي در اسفند  . جزوة حاضر ابتدا بهتصويب رسيد به
  .گيرد مندان قرار مي گزينان و عالقه ويرايش و اصالحات نهايي در اختيار واژه

  
  گزيني گروه واژه
  1388 خرداد
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ود دارد كه در مقابل چندين لفظ فرنگي يك معـادل فارسـي وجـود    عكس اين حالت نيز وج
  دارد:

  تجزيه (واژگان شيمي و مهندسي شيمي، علي پورجوادي)
disintegration, decomposition, analysis, decay, dispersion, resolution, 
dissociation 

  
راي دقيق كردن مفـاهيم بايـد   ب يابي دقيق كردن مفاهيم است. گزيني و معادل مقصود از واژه    

رو،  توجه كرد. ازايـن  ،چه در زبان مبدأ و چه در زبان مقصد ،معنايي الفاظ ظريفبه تفاوتهاي 
گزيني بتوانيم در مقابل يك مفهوم و يك لفظ، يك معادل برگزينيم، به مقصود  چنانچه در واژه

  هاي زير از اين دست است: ايم. نمونه تر شده نزديك
 coccus  گوييزه

  vegetarian  گياهخوار
  eigenvector  بردار ويژه
  eigenstate  حالت ويژه

  
هـاي مختلـف معادلهـاي     گاه با وجود يك مفهوم مشخص براي يك لفظ بيگانه در حـوزه     

ناچار بايد آنها را پـذيرفت.   پذير نيست و به متفاوتي تداول يافته است كه تغيير دادن آنها امكان
هـاي زيـر    تر است، با توجه به حوزة كاربرد، معادلها متفاوت باشند. نمونهعالوه بر آنكه گاه به

  گوياي اين مطلب است:
  assimilation 1  شناسي) گوارد (زمين

اي از ماگمـا و هضـم آنهـا در     سنگها و اجزاي شيميايي آنها با تـوده  تعريف: يكي شدن بيگانه
 ماگما

 assimilation 2  شناسي) شدگي (زبان همگوني، همگون

هاي يك واحد آوايي بـراي مطابقـت بـا     تعريف: فرايندي كه از طريق آن مشخصه يا مشخصه
  كند هاي واحد آوايي ديگرِ پيش يا پس از آن تغيير مي مشخصه يا مشخصه
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ها و پسـوندها و پيشـوندهاي اصـيل     ها را با واژه واژه  عقيدة افرادي كه تركيب وام ،بنابراين    
كـم هزارسـالة    چون هـم بـا سـنت دسـت     ،دانند مقبول فرهنگستان نيست فارسي درست نمي

  كاهد. سازي فارسي مي است و هم از توان واژه سازي در زبان فارسي متعارض واژه
  

هاي بيگانـه و معادلهـاي فارسـي آنهـا از      در مورد اشتراك لفظي و معنايي در واژه  7. 6
  :شود ضوابط زير پيروي مي

شايسته اسـت كـه   است داراي يك مفهوم مشخص ه كه در مقابل يك لفظ بيگان  1. 7. 6
از هـاي مختلـف    ار شود، مگر اينكـه در حـوزه  يك معادل فارسي اختيها  در تمامي حوزه

  معادلهاي متفاوتي در مقابل آن لفظ بيگانه كامالً تداول يافته باشد.ديرباز 
در ذهن است كه با ديدن يا شنيدن  يعالمت يا نشان صوتي يا تصويريِ معنايي خاص  هر واژه

ر واژه يك شناسه اسـت.  شود. به تعبير ديگر، ه آن صوت يا تصوير، آن معنا به ذهن متبادر مي
شده، منطقي آن است كه هر شناسه در برابر يـك عنصـر از آن نظـام     گذاري در هر نظامِ شناسه

ويژه در حيطة علوم، ضروري است كه هر شناسه يا واژه فقط  قرار گيرد و در نظام واژگاني، به
يا يـك شناسـه    هاي مختلف براي يك مفهوم، ها يا واژه نشان يك مفهوم باشد. انتخاب شناسه

گذاري است، زيرا موجب تشتت خواهد شـد.   يا واژه براي چند مفهوم، برخالف منطق شناسه
اي بهـره   شـده  هاي تثبيـت  ديگر، در زبان علم، براي انتقال درست مفاهيم، بايد از واژه عبارت به

 جا نزد گوينده و مخاطب معني مشتركي داشته باشد. در طـي سـالهاي گذشـته،    گرفت كه همه
يافته، براي برخي اصـطالحات بيگانـه گـاه بـيش از ده معـادل       گزيني سازمان علت نبود واژه به
  كار رفته است. مثالهاي زير شواهدي از كثرت معادلهاي برخي اصطالحات علمي است: به

congruent 
قـدر،   مانـده، هـم   بـاقي  ارز، مساوي، متساوي، متساوي مستقيم، برابر، هم نهشت، كنگرو، هم هم
  مقدار (واژگان رياضي، محمد باقري). بن، قابل انطباق، هم آيند، هم مه

irreversible 
ناپـذير، ناواگَشـتَني،    طرفي، وانگَشـتَني، بازگشـت   طرفه، يك بازگشتني، يك ناپذير، غير برگشت

  جهتي، نابرگشتني (واژگان شيمي و مهندسي شيمي، علي پورجوادي). جانبه، يك يك

  9

  گزيني و ضوابط واژهاصول 
  
  )26/9/86ويكم (مورخ  مصوب جلسة سيصدوسي

  شوراي فرهنگستان زبان و ادب فارسي
  
  تعاريف  .1
گزينـي   اصـول و ضـوابط واژه  رفتـه در مـتن    كـار  بهتوجه به اينكه دربارة برخي اصطالحات  با

  .وضوح بيان شود هما در اين متن بمراد  است الزم  ،نظرات متفاوتي وجود دارد
  
   واژه  1. 1

  رود: كار مي واژه در اين متن به دو معني به
و از لحاظ دستوري به يكـي   است  دار ساخته شده لفظي كه از يك يا چند جزء معني  1. 1. 1

هاي اسم يا ضمير يا صفت يا قيد يا فعل يا عدد يا حرف اضـافه يـا حـرف ربـط يـا       از مقوله
ـتق    د. چنين لفظي از نظر ساختمانرصوت تعلق دا ـا مش  ــ مركـب   ممكن است بسيط يا مشتق يا مركـب ي

  د.اشب
1 .1 .2  اي و هنـري داراي   هـاي علمـي و فنـي و حرفـه     كم در يكي از رشـته  لفظي كه دست

) يا يك عبارت يـا  1. 1. 1. چنين لفظي ممكن است يك واژه (به معني استمشخص  يتعريف
  اصطالح است.يك صورت اختصاري باشد. واژه در اين معني مترادف با 

هـاي   واژه / واژه«و در عبـارت   »نامـه  واژه«و » گزينـي  واژه« هـاي  هدر اين متن لفظ واژه در كلم
  كار رفته است. در معني دوم به» مصوب

  
  گزيني واژه  2. 1

اي يـا   در طي آن براي يك مفهوم مشخص علمي يا فني يا حرفه است كهفرايندي گزيني  واژه
  شود. ردي بيش از يك لفظ برگزيده يا ساخته ميهنري معموالً يك و در موا

  
  زبان فارسي  3. 1

اكنون در كشورهاي ايران (به نام فارسي) و تاجيكستان (به نـام   زبان فارسي زباني است كه هم
تاجيكي) تنها زبان رسمي، و در افغانستان (به نام دري) يكي از دو زبـان رسـمي اسـت و در    
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نويسـند   بدان ميگروهي از مردم  ،اند هنگي ايران قرار داشتهبرخي جوامع كه در حوزة نفوذ فر
جـا مانـده    بـه به اين زبان متون نوشتاري فراواني  كنند. از قرن سوم هجري به بعد،  و تكلم مي

  .است
  
  واژة فارسي  4. 1

گيـرد از عناصـر زيـر     گزيني مـورد اسـتفاده قـرار مـي     در واژهگنجينة واژگاني زبان فارسي كه 
  است: تشكيل شده

  اند. ضبط شدهامروز تبار كه در فرهنگهاي معتبر  هاي فارسي همة واژه  1. 4. 1
كم در چنـد   تباري كه يا در فارسي امروز تداول دارند و/ يا دست هاي عربي همة واژه  2. 4. 1

  اند. كار رفته به ،ر قرن پنجماواختا  اًعمدت ،متن معتبر نظم و نثر فارسي
يي كه تبار هندي يا تركي يا يوناني يا مغـولي و ماننـد اينهـا دارنـد و در     ها همه واژه  3. 4. 1

  اند. رفته  كار اند يا در متون تخصصي معتبر به فارسي امروز متداول
  هر واژة اروپايي كه شرايط زير را داشته باشد:  4. 4. 1
  زبانان متداول باشد. در ميان عموم فارسي  1. 4. 4. 1
ساختار صرفي آن چنان باشد  ،صورت اي بسيط باشد و درغيراين مبدأ واژهدر زبان   2. 4. 4. 1

  سازي فارسي بر روي آن نشود.  كه مانع از اعمال فرايندهاي واژه
يـابي بـراي آن را ضـروري     معادللي يدال بهتوجه به نظر متخصصان  فرهنگستان با  3. 4. 4. 1

  نداند.
  
  زبان علم  5. 1

است كه نقش اصلي آن برقراري ارتباط ميان اهل علم و بيان مطالب  اي از زبان گونه  زبان علم
گيري از واژگان  هاي زبان و بهره تعامل با ديگر گونهبر  عالوهعلمي در گفتار و نوشتار است و 

  گزيني است. داراي واژگان ويژه و روشهاي خاص خود در واژه ،سازي آنها و فرايندهاي واژه
 
  عهاصول موضو  .2

توجـه بـه وظـايفي كـه در اساسـنامه       ي است كه فرهنگستان، بـا لاصو هاصول موضوعمراد از 
و اگر نه براي است پس از بحث و بررسي فراوان آنها را پذيرفته اش نهاده شده است،  برعهده
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 ة، روش معمول اين است كه صفت را با سـتاك گذشـت  »شناسي جامعه«مانند  ،شود ختم مي» يـ   «
  ».شناختي جامعه«شود:  مي شناسي جامعهسازند و در نتيجه صفت  فعل مي

ترتيـب كـه    ايـن  استفاده شـود، بـه  » انهـ   «ست كه براي ساختن صفت از پسوند راه ديگر اين ا
 ←سنجي  سخن :شود افزوده مي» انهـ   «و پسوند  گردد مي حذف» ي-«پسوند اسم مصدرساز 

  سنجانه. سخن
شـود و سـپس پسـوند     مـي سـاخته  » ش  ــِ  « راه ديگر اين است كه اسم مصدر بـا پسـوند      

  سنجشي. ، مانند زيستگردد ميافزوده » يـ  «ساز  صفت
  سـاز   توان از پسوند صفت ، مينباشديك از اين روشها كارساز  اي هيچ اما اگر در مورد واژه    

د كـه در  نكنوني است استفاده كرد. كاربرد اين پسـو » ي-«كه صورت پهلوي پسوند » يكـ   «
يك) باقيمانـده اسـت در   زند» (= زنديق«و » تاريك«و » نزديك«هاي  فارسي امروز نيز در واژه

  دو واژه به تصويب فرهنگستان رسيده است: خوارزميك. يكي
  
  سازي سرواژه  3. 5. 6

ي اسـت كـه در فارسـي    يآمده، از روشها» گزيني هاي واژه شيوه«سازي كه شرح آن در  سرواژه
  سابقه نداشته است، اما اكنون كاربرد آن رو به افزايش است.

  
توان در فرايندهاي  نظر از تبار آن، مي ارسي محسوب شود، صرفاي را كه ف هر واژه  6. 6

تركيب كرد و بـا  فارسي هاي اصيل  كار برد و با پيشوندها و پسوندها و واژه سازي به واژه
  هاي جديد ساخت. آن واژه يا واژه

هـا و پيشـوندها و پسـوندهاي اصـيل      از تركيـب واژه  ي بسـياري ها در هزار سال گذشته واژه
هاي عربي ساخته شده اسـت. مثالهـاي زيـر مشـتي از خـروار اسـت: غمگـين،         واژه فارسي با

گـر. فرهنگسـتان، در    گـر، عشـوه   پوش، عيبناك، فهميده، منجالب، تعليم افزا، غمخوار، عيب غم
ها توجه داشـته باشـد، بـه امكـان      بيش از آنكه به تبار واژه ،سازي ريز زبان، در واژه مقام برنامه

  هاي جديد از آنها توجه دارد. هاي مختلف دستوري و ساختن واژه ولهچرخش آنها در مق
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كوچه و بازار و نيز زبان ادبي پاسـخگوي آن نيسـت. زبانهـاي اروپـايي بـراي رفـع نيازهـاي        
انـد، بلكـه    تـه هاي يوناني و التـين بـه وام گرف   هزاران ريشة لغت از زبان  واژگاني خود نه تنها

انـد. افـزون بـر     هتگيري پسوندها و پيشوندهاي التين و يوناني نيز ابا نداش از وام ،برحسب نياز
 وشـود،   طور طبيعي يافت نمـي  اند كه در هيچ زباني به سازي روشهايي ابداع كرده اين، در واژه

ـ        سرواژه ك ريشـه  سازي يكي از آنهاست. گاهي نيـز بـا افـزودن پيشـوندها و پسـوندها بـه ي
  در انگليسـي و  disestablishmentarianism اند، ماننـد  هايي بسيار طوالني ساخته واژه

anticonstitutionnellement .در فرانسه  
اي اسـتفاده   سـازي  ناگزير بايد از فرايندهاي واژه ترديد در زبان فارسي نيز در مواردي به بي    

  آوريم: عنوان مثال شاهد مي ند فرايند را بهاند. در اينجا چ سابقه يا بي  سابقه كرد كه كم
  
  استفاده از مصدر برساخته  1. 5. 6

مصدر برساخته كه نام ديگر آن مصدر جعلي يا مصدر تبديلي اسـت، مصـدري اسـت كـه بـا      
هاي  آيد. اين روش مصدرسازي هم با واژه به اسم يا صفت به دست مي» يدنـ «افزودن پسوند 

در زبان فارسي سابقه داشته است، مانند جنگيدن، رزميـدن، تنديـدن،    ها واژه اصيل و هم با وام
طلبيدن، فهميدن، رقصيدن، بلعيدن. و امروز نيز در زبان عامة مردم گـاهي چنـين مصـدرهايي    

قبـل در ميـان متخصصـان ايـن بحـث       ةيدن، گازيدن. از چند دهتشود: توپيدن، شو ساخته مي
ختن اصطالحات علمي اسـتفاده كننـد و بـا سـاختن     اين فرايند در سااز مطرح بوده است كه 

نياز خود را از آن به دست آورند. براي مثال، غالمحسين مصـاحب در   مشتقهاي مورد ،مصدر
را » آبيده«كار برده و از آن مشتق  به hydrateرا در مقابل » آبيدن«مصدر  المعارف فارسي ةدائر

 polarizeبه ترتيب در مقابـل  (است » يدنيون«و » قطبيدن«به دست آورده است. ديگر مثالها 
و » يونيـده «و » يـونش «و » قطبيـده «و » قطبنـده «يـا  » قطبان«و » قطبش«از آنها  كه )ionizeو 
  به دست آمده است.» يوننده«
  
  »يكـ «ساز استفاده از پسوند صفت  2. 5. 6

، ماننـد  بـه اسـم اسـت   » يـ   «ترين روش براي ساختن صفت افـزودن پسـوند    در فارسي معمول
  ، مثالً به پسوند اسـم مصدرسـاز   [i]به صداي  خود اسمفرهنگي، نظامي، كتابي. اما در مواردي كه 
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نادرسـتي آنهـا را در درون فرهنگسـتان قابـل بحـث       يـا درسـتي   ،براي مدتي طوالني ،هميشه
  ند از:ا . اين اصول عبارتداند نمي

  توسعة علمي نيازمند زبان علمي است.  1 .2
  .و بايد فارسي بماند زبان علم در ايران زبان فارسي است  2. 2
  يافته و روشمند است. گزيني سازمان نيازمند واژهفارسي براي بقا زبان علمي   3. 2
  
  گزيني منابع واژه  .3

گزينـي از آنهـا بهـره     تـوان در واژه  يهايي است كه مـ  گزيني مجموعة واژه منظور از منابع واژه
  اند از: گرفت. اين منابع عبارت

نظر از تبـار    آيند، صرف شمار مي بهايم فارسي  آورده 4. 1به آنچه در هايي كه بنا همة واژه  1. 3
  آنها.

ي بـا  زسا هايي است كه بتوان آنها را در فرايندهاي واژه در انتخاب واژه اولويت با واژه تبصره:
پـذيري   پـذيري و تصـريف   پـذيري و تركيـب   كار برد. به بيان ديگر، اشتقاق بيشتري به سهولت

  هاست. در انتخاب يك واژه از ميان گنجينة واژه ها مهمترين مؤلفه
  .ي زندة ايرانيو گويشها به زبانها هاي متعلق واژه  2. 3
  .به زبانهاي باستاني و ميانة ايران هاي متعلق ها و ريشه واژه  3. 3
و  2. 4. 4. 1مندرج در بندهاي كم شرايط   اروپايي كه دست 2ها و صورتهاي تركيبي واژه  4. 3
  يعني: ،ندباشرا دارا  3. 4. 4. 1
چنان باشد كه مانع  هاساختار صرفي آن ،صورت د و درغيراينناي بسيط باش در زبان مبدأ واژهـ 

  .نشود هاسازي فارسي بر روي آن  از اعمال فرايندهاي واژه
  .را ضروري نداند هايابي براي آن معادللي يدال بهتوجه به نظر متخصصان  فرهنگستان باـ 
 
  گزيني هاي واژه شيوه  .4

  گيرد: گزيني براي يك مفهوم مشخص به چهار روش انجام مي واژه
  .ها و عبارتهاي موجود در زبان واژه انتخاب يك واژه يا عبارت از ميان برگزينش:  1. 4

                                                 
2 . combining forms 
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كه بـا   طوري به  انتخاب يك واژة موجود در زبان و دادن مفهومي جديد به آن زينش:نوگ  2. 4
  .باشدارتباط ن بي  مفهوم اوليه

  :گيرد زير انجام مي ه شيوةسساختن اصطالح به ساختن اصطالح:   3. 4
  مركب.ـ  ساختن يك واژة جديد مشتق يا مركب يا مشتق سازي: واژه  1. 3. 4
كـم دو واژه   كـار بـردن دسـت    ساختن يك گروه نحوي بـا بـه  نحوي: ساختن گروه   2. 3. 4

  يابند. ميهم پيوند  با كسرة اضافه يا يكي از حروف اضافه بهها  گيرد. اين واژه صورت مي
 سـازي  آميـزه سـازي يـا     ساختن اختصار به يكي از روشهاي سـرواژه  اختصارسازي:  3. 3. 4

  .شود انجام مي حرف به (نحت) يا اختصار حرف
با همان مفهومي كـه در زبـان    بيگانه (معموالً غربي)اخذ يك واژه از زبانهاي گيري:  وام  4. 4

  مبدأ دارد.
  گيرد: گيري عمدتاً در موارد زير صورت مي وام
  .گيري و اسامي شيميايي و نام داروها و مانند آنها واحدهاي اندازه  1. 4. 4
 زبانـان متـداول نيسـتند، شـرايط     ن عمـوم فارسـي  در مياهرچند هاي اروپايي كه  واژه  2. 4. 4

  ، يعني:هاي اروپايي را دارند واژه 3. 4. 4. 1و  2. 4. 4. 1 بندهاي مندرج در
چنان باشد كه مانع  هاصورت ساختار صرفي آن د و درغيراينناي بسيط باش در زبان مبدأ واژهـ 

  نشود. هاسازي فارسي بر روي آن  از اعمال فرايندهاي واژه
  را ضروري نداند. هايابي براي آن لي معادليدال توجه به نظر متخصصان به رهنگستان بافـ 
 
  يابي روشهاي معادل  .5

يابي عبارت است از برگزيدن يك واژه يا عبارت يا صورت اختصـاري در مقابـل يـك     معادل
  لفظ بيگانه.

  :گيرد يابي به دو صورت انجام مي معادل
اين روش بدون توجه به ساختار اصطالح بيگانه و فقـط بـا در   در  يابي مفهومي: معادل  1. 5

  شود. نظر گرفتن معني و تعريف آن در زبان فارسي يك معادل يافته يا ساخته مي
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ها بايد از دستور خـط فرهنگسـتان پيـروي شـود. در صـورت نيـاز        در امالي واژه  4. 6
انـد نيـز اسـتفاده     اي كه هنوز در خط فارسي قبول عام نيافتـه  توان از عالئم سجاوندي مي

  كرد.
هاي مركـب يـا مشـتق، در     ويژه واژه ي، بههاي فارس از ديرباز تا عصر حاضر شيوة نوشتن واژه

شصت سال اخير كه آموزش عمومي  متون مختلف تفاوتهاي چشمگيري داشته است. در پنجاه
اند تا دربارة يكسان كردن امـالي   نظران بر آن شده اي از صاحب گسترش بسيار يافته است عده

ها از آغاز كار فرهنگستان زبـان   رو، شيوة نگارش واژه انديشي بپردازند. ازهمين ها به چاره واژه
گيري ازنظـر اسـتادان و    و ادب فارسي در دستور كار آن قرار گرفت و اين فرهنگستان، با بهره

. پس از چاپ و كردمنتشر  دستور خط فارسيضوابطي را در قالب  1378متخصصان، در سال 
ر پرداختنـد و  نظران دربـارة محتـواي آن بـه اظهـارنظ     پخش اين جزوه جمع زيادي از صاحب

را  دسـتور خـط  ويراسـت جديـدي از    1381فرهنگستان با در نظر گرفتن آراي آنان در سـال  
دسـتور   ها براساس كه در آن امالي واژه فرهنگ اماليي خط فارسي 1385. در سال كردمنتشر 
  و با ترتيب الفبايي فهرست شده است انتشار يافت. خط
كند. افـزون   از دستور خط مصوب فرهنگستان پيروي ميها  گزيني در امالي واژه گروه واژه    

است رض آنها نشده است ممكن عهاي سجاوندي را كه دستور خط مت بر اين، بعضي از نشانه
دو  ».ـ سـوار  پياده« و» يخ زن  ـ يخچال« هاي مركبي مانند كار ببرد، مانند خط تيرة كوتاه در واژه به

يابنـد بـه يـك مقولـة دسـتوري تعلـق دارنـد و         رتباط ميهم ا اي كه ازطريق تيرة كوتاه به واژه
 »انرژي ـ  پايستگيِ جرم«سازند. براي مثال، اصطالح  معنايي را مي ـ  درمجموع يك واحد دستوري

جرم و  تصويب شده است، به معني پايستگيِ mass-energy conservation كه در مقابل
  رم و انرژي است.بلكه به معني پايستگيِ رابطة ميان ج ،انرژي نيست

  
در سـابقه   سابقه يا بي سازي كم به ضرورت از فرايندهاي واژه تواند بنا فرهنگستان مي  5. 6

  استفاده كند. زبان فارسي
جهان مدرن براي همة زبانها وضعيت خاصي پيش آورده كه در گذشته سـابقه نداشـته اسـت.    

يابـد و نيـاز بـه اصـطالحات      با چنان سرعتي رشد و گسترش مي فنّاوريدر اين عصر علم و 
هاي مختلف پژوهش چنان ابعادي به خود گرفته است كه ديگر زبان معمـولي   جديد در حوزه



  48

به همنشيني صامتها در مرز هجاها نيز ممكن اسـت باعـث سـاخته شـدن كلمـاتي شـود كـه        
ازلحـاظ  » كن قطع پتك«مة مركب فرضي كار بردن آنها پرهيز كنند. مثالً در كل زبانان از به فارسي

اند كـه در كنـار    دو واژه رايج در زبان فارسي» قطع«و » پتك«نظري مشكلي وجود ندارد زيرا 
بـا صـامت   » پتـك «اما همنشيني دو صامت انفجـاري پايـاني كلمـه     ،اند آمده» كن«بن مضارع 

است. هرچنـد قـرار   باعث ثقيل شدن تلفظ اين كلمه مركب شده » قطع«انفجاري آغازي كلمه 
ثر ؤصامت انفجاري در كل اين كلمه مركب را هم بايد در ثقيـل كـردن تلفـظ آن مـ     7گرفتن 
  دانست.

همنشيني آنها نيز يكي ديگر از داليلـي اسـت كـه ممكـن      ةكوتاهي و بلندي هجاها و شيو    
رضـي  ثير داشته باشد. مثالً در همان كلمة مركـب ف أاست در سهولت يا سختي تلفظ كلمات ت

دو هجاي كشيده در كنار هم قرار گرفته و دليل ديگري براي سنگيني تلفـظ آن  » كن قطع پتك«
بـه خوشـة دوصـامتي     (qatʔ)و قطع  (potk)شده است. دو هجاي اول اين كلمه يعني پتك 

شـود و   دوصامتي قرار گيرد كشيده مـي  ةحالت مصوتي كه قبل از خوش ختم شده است. دراين
مناسـب از   ةگـردد. اسـتفاد   نه هجاها در كنار هم باعث دشواري تلفـظ مـي  قرار گرفتن اين گو

افتـد كـه    هجاهاي كوتاه و بلند يكي از راههاي افزايش بخت رواج واژه است. گاهي اتفاق مي
اي است كه اهـل   ولي نوع هجاها و آرايش آنها به گونه ،واژة معادل از واژة بيگانه بلندتر است

  دهند. بيگانه ترجيح مي ةكنند و آن را به واژ پيدا ميزبان به كاربرد آن تمايل 
آرايي و  كه با قواعد واج ه شودهاي بيگانه نيز شايسته است آن تلفظي برگزيد در تلفظ واژه    

اي بـا دو صـامت    ساختار هجايي فارسي سازگار باشد. براي مثال، در زبان فارسـي هـيچ واژه  
شـود كـه    تلفظ مـي » استاندارد«صورت   در فارسي به standardواژة  ،رو شود، ازاين آغاز نمي

ـ ـفظ را پذيرفـبايد همين تل ايي ـهـ  در واژه ism-وند ـديگـر پسـ   الـت و ضبط كرد. مث
 ،رواج يافته اسـت » يسم-«صورت  است كه در زبان فارسي به socialismو  cubismمانند 

بايد به بهانة تفاوت آن با تلفظ . تلفظ رايج را نizm-اما در زبان انگليسي تلفظ ديگري دارد: 
  انگليسي تغيير داد.
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توجـه بـه سـاختار اصـطالح بيگانـه صـورت        يابي با در اين روش معادلبرداري:  گرده  2. 5
دار در زبان  طالح بيگانه يك جزء معنيدار اص به اين معني كه در مقابل هر جزء معني  گيرد، مي

  شود. فارسي قرار داده مي
گزينـي   هاي واژه يابي با هر يك از دو روش باال كه صورت گيرد، در قالب يكي از شيوه معادل
  گنجد. مي
 
  گزيني ضوابط واژه  .6

گزينـي   گزيني بايدونبايدها و اولويتهايي است كه شايسته است در امر واژه مراد از ضوابط واژه
  رعايت شود.

  در ساختن اصطالح بايد قواعد دستور زبان فارسي رعايت شود.  1. 6
ـ را، ب گزيني شايسته است اصطالحي برگزيده شود كه بتوان آن در واژه  2. 6 ضـرورت، در   بـه  ان

  كار برد. سازي بعدي، يعني انواع اشتقاق و تركيب، به فرايندهاي واژه
تلفظـي از  بايـد  آوايي زبـان فارسـي رعايـت شـود. همچنـين       د گزيني بايد قواع در واژه  3. 6

آرايي و ساختار هجـايي زبـان فارسـي مطابقـت داشـته       ها اختيار شود كه با قواعد واج واژه وام
  باشد.

تـوان از   ها بايد از دستور خط فرهنگستان پيروي شود. در صورت نياز مي در امالي واژه  4. 6
  اند نيز استفاده كرد. ر خط فارسي قبول عام نيافتهكه هنوز د  عالئم سجاونديبرخي 

در زبان سابقه  سابقه يا بي سازي كم از فرايندهاي واژه ،ضرورت بنابه ،تواند فرهنگستان مي  5. 6
  استفاده كند. فارسي

تـوان در فراينـدهاي    مـي  نظر از تبـار آن،   اي را كه فارسي محسوب شود، صرف هر واژه  6. 6
هاي اصيل فارسي تركيـب كـرد و بـا آن     برد و با پيشوندها و پسوندها و واژه كار سازي به واژه

  هاي جديد ساخت. واژه يا واژه
هاي بيگانه و معادلهاي فارسي آنهـا از ضـوابط    در مورد اشتراك لفظي و معنايي در واژه  7. 6

  :شود زير پيروي مي
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در شايسـته اسـت كـه    ست اداراي يك مفهوم مشخص  ه كهدر مقابل يك لفظ بيگان  1. 7. 6
از ديربـاز  هـاي مختلـف    يك معادل فارسي اختيار شود، مگر اينكـه در حـوزه  ها  تمامي حوزه

  معادلهاي متفاوتي در مقابل آن لفظ بيگانه كامالً تداول يافته باشد.
در مقابل يك لفظ بيگانه در يك حوزة مشخص فقط بايد يك معادل فارسـي اختيـار     2. 7. 6

  ه آن لفظ در همان حوزه داراي چند مفهوم متفاوت باشد.شود، مگر اينك
بـراي   ،منظور بيان دقيق مقصود بههرگاه يك اصطالح بيگانه داراي چند مفهوم باشد،   3. 7. 6

  توان يك معادل فارسي اختيار كرد. هريك از مفاهيم مي
زبان فارسـي  بهتر است در   در صورت وجود چند لفظ بيگانه براي يك مفهوم واحد،  4. 7. 6

تـوان   مـي  ،از جمله سابقه و رواج ،ضرورت به بنا ،اما د، شودر مقابل آن فقط يك معادل اختيار 
  نيز معادلي برگزيد.يا برخي از آنها براي هر يك از الفاظ بيگانه 

هاي مختلـف مجـاز    استفاده از يك معادل فارسي براي چند اصطالح بيگانه در حوزه  5. 7. 6
  است.
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گزيني بايد قواعد آوايي زبان فارسي رعايت شود. همچنين بايـد تلفظـي از    در واژه  3. 6
آرايي و ساختار هجايي زبان فارسي مطابقت داشته  ها اختيار شود كه با قواعد واج واژه وام

  باشد.
گزيني رعايت قواعد آوايي زبان فارسي اسـت. اهـل زبـان تمايـل بـه اداي       يكي از اصول واژه

د كه تنافر آوايي نداشته باشند و آسان تلفظ شوند. رعايـت قواعـد آوايـي باعـث     كلماتي دارن
شود. سهولت تلفظ  آهنگ شدن كلمات و تلفظ آسان آنها و افزايش بخت رواج واژه مي خوش

آهنگي كلمات مربوط به چگونگي همنشيني صامتها در هجاها و چگونگي همنشـيني   و خوش
  فتن هجاها در كنار يكديگر است.آنها در مرز هجاها و نحوه قرار گر

 23گيرند. در زبان فارسي  صامتهاي زبان فارسي با الگوي مشخصي در درون هجا قرار مي    
صـامت   8صامت وجود دارد. اين صامتها محدوديتهاي همنشيني دارند. مثالً در زبان فارسـي  

ولـي   ،باشـد  امكـان همنشـيني بـراي آنهـا وجـود داشـته       64انفجاري هست كه منطقـاً بايـد   
دوصامتي وجود نداشته باشد. هشت  ةخوش 14شود كه بيش از  محدوديتهاي مذكور باعث مي

، ب (p)، پ (d)، د (t)، ت (g)، گ  (k))، ك qصامت انفجاري زبان فارسي عبارتند از ق (
(b) اضافه همزه  به(ʔ)احتمال همنشيني هر مصوت بـا خـودش و بـا ديگـر      ،. به لحاظ نظري

 64امكان همنشيني وجـود خواهـد داشـت. از ايـن      64د دارد كه در اين حالت مصوتها وجو
 qd ،btو  tkو  tʔهايي نظير  رود: خوشه كار مي كه اشاره شد فقط برخي از آنها به امكان چنان

در كلماتي مثل قطع و پتك و عقد و ثبت و نقب و عبد. ايـن محـدوديتها يـا بـه      bdو  qbو 
زبانان است. البته گاهي نيـز   دليل عادتهاي زباني فارسي گفتار يا بهسبب محدوديتهاي اندامهاي 

تـوان بـراي سـاختن واژة جديـد از      همنشين نشدن صامتها در درون هجا اتفاقي اسـت و مـي  
  اند استفاده كرد. اجتماع صامتهايي كه از سر اتفاق در كنار هم نيامده

ندهايي نظير همگـوني و حـذف و ادغـام و    ها از فراي البته اهل زبان براي تسهيل تلفظ واژه    
شود از همان ابتـدا منطبـق    هاي جديدي كه ساخته مي اما بهتر است واژه ،كنند قلب استفاده مي

كـار بـردن آنهـا     نظر ثقيل نيايد و ناخودآگاه از بـه  زبانان باشد تا تلفظ به با عادت زباني فارسي
  پرهيز نكنند.

هجاها يعني محل پيوستن عناصر واژگاني با يكـديگر   محدوديت همنشيني صامتها در مرز    
توجـه نكـردن   اين، بسيار كمتر از محدوديت همنشيني آنها در درون هجا است. ولي با وجود 
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را كـه فرهنگسـتان   » شـند ك«هـايي ماننـد    كاربرد اسـت و اگـر واژه   بسيار كم» اسم ← ندـ + 
ماند: روند، خورند.  دو واژه بيشتر باقي نمي ده ساخته است كنار بگذاريم، يكيبراساس اين قاع

كـه در حـدود پنجـاه واژه از رهگـذر آن     » صـفت  ←ا ـ ستاك حال +  «از سوي ديگر قاعدة 
  گيرد. ساخته شده است (مانند بينا، شنوا، گويا) ازنظر كاربرد در ميانة طيف قرار مي

آنكـه فراينـدهاي    طبـع، و بـي   صـرافت  ساس شم زباني خود، بهاهل زبان قواعد پربسامد را برا
بسامدتر به آمـوزش   برند. اما استفاده از قواعد كم كار مي سازي را آگاهانه آموخته باشند به واژه

گزيني ناگزيريم از همة امكانات زبان بهره بگيريم، آمـوختن ايـن    نياز دارد و ازآنجاكه در واژه
هـايي نادرسـت،    سازي گاه به سـاخته شـدن واژه   از قواعد واژهقواعد ضروري است. ناآگاهي 

» ژرفا«اند. صورت درست اين واژه همان  ، انجاميده است كه برخي رواج نيز يافته»ژرفنا«مانند 
اي كـه كـاربردش را در    ساخته شده است، قاعده» اسم  ← ا ـصفت +  «است كه براساس قاعدة 

  بينيم. نيز مي» گرما«و » درازا«و » پهنا«هاي  واژه
  
به ضرورت،  گزيني شايسته است اصطالحي برگزيده شود كه بتوان آن را، بنا در واژه  2. 6

  كار برد. سازي بعدي، يعني انواع اشتقاق و تركيب، به در فرايندهاي واژه
كارگيري اصطالحات در فرايندهاي تركيبي و اشتقاقي و تصريفي يكي از مهمتـرين   سهولت به

گزيني محل توجه قرار گيرد. در حوزة اصطالحات علمي  ت كه بايد در امر واژهويژگيهايي اس
اي از  در بسياري مـوارد فقـط بـا يـك اصـطالح منفـرد سـروكار نـداريم، بلكـه بـا مجموعـه           

در  »كـنش «اند مواجه هسـتيم. بـراي مثـال،     آمده اصطالحات كه حول يك مفهوم بنيادين گرد
توان از آن مشتقها و تركيبهاي متعددي بـه دسـت    يرا ميز ،معادل مناسبي است actionمقابل 

پـذيري، كنشـگر، واكنشـگر.     پذيري، واكنش پذير، كنش پذير، واكنش آورد، مانند: واكنش، كنش
روند: كنشـها، واكنشـها،    كار مي تر به ها در فرايندهاي تصريفي نيز سهل افزون بر اين، اين واژه

هاي بسـيط و مشـتق و مركـب در مقايسـه بـا       ه واژهتوان گفت ك پذيرتر. درمجموع مي واكنش
كـار   سـازي بـه   گروههاي نحوي هم كوتاهترند و هم با سـهولت بيشـتري در فراينـدهاي واژه   

را كه هر دو در مقابـل   »ماهواره«و  »قمر مصنوعي«توان دو اصطالح  روند، در اين مورد مي مي
satellite مقايسه كرد.  هم اند با كار رفته به  

  

  
  
  

  
  

  گزيني اصول و ضوابط واژهشرح 
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آمـده  » گزينـي  ضـوابط واژه «توجه كافي به بايدونبايدها و اولويتهايي كه در باال تحـت عنـوان   
ي بيشـتري برخـوردار   هاي تخصصي مختلف از هماهنگ شود كه كار در گروه است موجب مي

  دهيم: گردد. اينك دربارة هريك از اين ضوابط اندكي توضيح مي
  
  در ساختن اصطالح بايد قواعد دستور زبان فارسي رعايت شود.  1. 6

هم تركيـب   كنند چگونه تكواژها با مراد از دستور زبان مجموعة قواعدي است كه مشخص مي
گيرند و واحدهاي بزرگتر،  چگونه در كنار هم قرار ميها  سازند و واژه ها را مي شوند و واژه مي

  سازند. مانند گروه و جمله، را مي
در صـرف از   شود: صرف (= ساختواژه) و نحـو.  دستور زبان به دو بخش اصلي تقسيم مي    

بـه  » منـد  ـ  «شوند. مثالً اينكه پسـوند   ها ساخته مي شود كه از رهگذر آنها واژه قواعدي بحث مي
اي  بودن سـازه  سازد ناظر بر يك قاعدة صرفي است و نادستوري شود و صفت مي ه مياسم افزود

بـه  » منـد  ــ  «به اين دليل است كه در آن قاعدة باال (افزوده شدن پسـوند  » مند خطرناك«مانند 
  به صفت افزوده شده است.» مندـ  «اسم) رعايت نشده و پسوند 

ساخته شدن گروه و بند و جمله است. بـراي   شود كه ناظر بر در نحو از قواعدي بحث مي    
قبل از گـروه اسـمي   ») را«جز  مثال، براساس قواعد نحوي زبان فارسي همة حروف اضافه (به

را بعد از گـروه  » به«، اما اگر حرف اضافة »منديم ما به اين كتاب تاريخ عالقه«گيرند:  قرار مي
مـا ايـن كتـاب تـاريخ بـه      «شود:  يقرار دهيم، جمله نادستوري م» اين كتاب تاريخ«اسمي 
  .»منديم عالقه

گزيني عمدتاً قواعد صرف و آن بخش از قواعد نحو كه ناظر بر ساخت گروه است  در واژه    
  مد نظر است.در ندرت  محل توجه قرار دارد و ساختن بند و جمله به

نحو بسامد زيادي همة قواعد دستور زبان ازنظر كاربرد بسامد يكساني ندارند. غالب قواعد     
ندرت در ساختن گروه و بند و جمله دچار اشـتباه دسـتوري    دارند و از همين رو اهل زبان به

شوند. اما قواعد صرف وضعيت متفاوتي دارند. برخـي از قواعـد صـرف بسـيار پركـاربرد       مي
تـوان   كاربرد، و در ميان اين دو سر طيف مراتـب متعـددي مـي    هستند و برخي ديگر بسيار كم

زبـاني   بسيار پربسامد اسـت و هـر فارسـي   » صفت ←ي ـ اسم +  «ائل شد. براي مثال قاعدة ق
ستاك حـال  «تواند مثالهاي متعددي شاهد بياورد: شكاري، تقويتي، جنگي. اما كاربرد قاعدة  مي
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آوايي زبان فارسـي رعايـت شـود. همچنـين تلفظـي از       گزيني بايد قواعد  در واژه  3. 6
آرايي و ساختار هجايي زبان فارسي مطابقت داشته  د واجها اختيار شود كه با قواع واژه وام

  باشد.
توان  ها بايد از دستور خط فرهنگستان پيروي شود. درصورت نياز مي در امالي واژه  4. 6

  اند نيز استفاده كرد. كه هنوز در خط فارسي قبول عام نيافته  از عالئم سجاوندي
در سـابقه   سابقه يا بي كم   سازي ايندهاي واژهبه ضرورت از فر تواند بنا فرهنگستان مي  5. 6

  استفاده كند.زبان فارسي 
توان در فرايندهاي  مي نظر از تبار آن،  اي را كه فارسي محسوب شود، صرف هر واژه  6. 6

هاي اصيل فارسي تركيب كرد و بـا   كار برد و با پيشوندها و پسوندها و واژه سازي به واژه
  ساخت. هاي جديد آن واژه يا واژه

هاي بيگانـه و معادلهـاي فارسـي آنهـا از      در مورد اشتراك لفظي و معنايي در واژه  7. 6
  :شود ضوابط زير پيروي مي

شايسته اسـت كـه   است داراي يك مفهوم مشخص  ه كهدر مقابل يك لفظ بيگان  1. 7. 6
ز اهـاي مختلـف    يك معادل فارسي اختيار شود، مگر اينكـه در حـوزه   ها حوزه در تمامي

  معادلهاي متفاوتي در مقابل آن لفظ بيگانه كامالً تداول يافته باشد.ديرباز 
در مقابل يك لفظ بيگانه در يك حوزة مشخص فقط بايـد يـك معـادل فارسـي       2. 7. 6

  اختيار شود، مگر اينكه آن لفظ در همان حوزه داراي چند مفهوم متفاوت باشد.
منظور بيان دقيـق مقصـود،    ند مفهوم باشد، بههرگاه يك اصطالح بيگانه داراي چ  3. 7. 6

  توان يك معادل فارسي اختيار كرد. براي هريك از مفاهيم مي
بهتـر اسـت در زبـان      در صورت وجود چند لفظ بيگانه براي يك مفهوم واحد،  4. 7. 6

توان براي هريـك   مي ،به ضرورت اما بنا ، شودفارسي در مقابل آن فقط يك معادل اختيار 
  فاظ بيگانه نيز معادلي برگزيد.از ال

هـاي مختلـف    استفاده از يك معادل فارسي براي چند اصطالح بيگانه در حـوزه   5. 7. 6
  مجاز است.
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  تعاريف .1
كار رفتـه   گزيني به توجه به اينكه دربارة برخي اصطالحاتي كه در اصول و ضوابط واژه با

  وضوح بيان كنيم. است نظرات متفاوتي وجود دارد الزم ديديم مراد خود را از آنها به
  
  واژه  1. 1

  رود: كار مي واژه در اين متن به دو معني به
و از لحاظ دسـتوري بـه    استدار ساخته شده  لفظي كه از يك يا چند جزء معني  1. 1. 1

هاي اسم يا ضمير يا صفت يا قيد يا فعل يا عدد يا حرف اضـافه يـا حـرف     يكي از مقوله
. چنين لفظي از نظر ساختمان ممكن است بسـيط يـا مشـتق يـا     ردربط يا صوت تعلق دا

  مركب باشد. ـ مركب يا مشتق
اي و هنـري داراي   هاي علمي و فني و حرفـه  كم در يكي از رشته تفظي كه دسل  2. 1. 1

) يا يك عبارت 1. 1. 1مشخص باشد. چنين لفظي ممكن است يك واژه (به معني  يتعريف
  يا يك صورت اختصاري باشد. واژه در اين معني مترادف با اصطالح است.

هـاي   واژه / واژه«و در عبارت » نامه اژهو«و » گزيني واژه«هاي  در اين متن لفظ واژه در كلمه
  كار رفته است. در معني دوم به» مصوب

كار رفته اسـت. يـك معنـي همـان اسـت كـه امـروز عمـوم          در اين نوشته به دو معني بهواژه 
است و نيز در فرهنگهاي قـديمي  » لغت«و » كلمه«شنا هستند و مترادف با آزبانان با آن  فارسي
و  فارسـي امـروز  و  معـين و  نامـة دهخـدا   لغتفرهنگهاي جديد (مانند ) و برهان قاطع(مانند 
به يكـي    به نظر غالب دستورنويسان، ) به همين معني آمده است. هر واژه با اين معني، بناسخن

ضـمير (ماننـد مـن، او،     پرويز)،   گانة زير تعلق دارد: اسم (مانند كتاب، صندلي، هاي نه از مقوله
روم،  دير)، فعل (مانند مـي  درشت، زيبا)، قيد (مانند هرگز، هميشه،  ب، صفت (مانند خو آنها)، 

حرف ربط (ماننـد   در)،  از،   حرف اضافه (مانند با، نه)،  هشت،  گفتم، شنيديم)، عدد (مانند دو، 
هاي دسـتوري ممكـن اسـت     واي). البته هريك از اين مقوله به!، آه،  تا)، صوت (مانند به  و، كه،

  ه باشد كه در اينجا مورد بحث ما نيست.انواعي داشت
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زن، مرد)، مشـتق    واژه در اين معني از نظر ساختمان چهار نوع است: بسيط (مانند قلم، كتاب،
مركـب    ـ  مشـتق  منظـر)،   هنرپرور، خوش  (مانند گلدان، دانش، مادرانه)، مركب (مانند كتابخانه،

هاي  شيوه«ح اين چهار نوع واژه در بخش دوستانه). شر اخالقي، وطن پرور، خوش دانشمانند (
  آمده است.» سازي واژه«در ذيل روشهاي » گزيني واژه
يعنـي  » اصـطالح «است كـه متـرادف بـا      كار رفته در اين متن به معني ديگري نيز به »واژه«    

هاي علمي يا فني يـا   كم در يكي از رشته  است و مراد از آن لفظي است كه دستterm معادل 
در اين معني از نظر ساختمان بـر    كند. واژه اي يا هنري بر يك مفهوم مشخص داللت مي حرفه

به واژه در معني اول است و دو نوع ديگـر   شش نوع است كه چهار نوع آن همان انواع مربوط
از نظـر  » اصـطالح «اند از گروه نحوي و صورت اختصـاري. بنـابراين، واژه بـه معنـي      عبارت

مركـب    گانة زير است: بسيط (بلور، كانون)، مشتق (فرشينه، بستار)، شش ساختمان شامل انواع
گـروه نحـوي (فاصـلة كـانوني،      هـوازي)،   بـي   مركب (بكرزايـي، ـ  مشتق داربست)،  (بزرگراه، 

صورت اختصاري (ناكا = نشانگان اكتسابي كمبود ايمنـي، شـابك = شـمارة     پردازش از دور)، 
  المللي كتاب). استاندارد بين

بينيم واژه به معني دوم كه مترادف با اصطالح است، ممكن است شامل بـيش از   چنانكه مي    
يعنـي صـورت    آيـد،   شمار نمي يك كلمه، يعني گروه نحوي، يا صورتي باشد كه اصالً كلمه به

  اختصاري.
فرهنگسـتان  ، هفتاد سال سـابقه دارد، چنانكـه   صطالحشايان ذكر است كه واژه در مفهوم ا    
گير، بهداشـت)   (فرهنگستان اول) مصوبات خود را كه هم شامل واژه (مانند برش، برات راناي

بارنامة كشتي) بود بـا عنـوان    دادگاه استان،  و هم شامل گروه نحوي (مانند انجمن پيشاهنگي، 
(فرهنگستان دوم) نيز فرايندي كه  فرهنگستان زبان ايرانساخت، و در  منتشر مي» ي نواه واژه«

شد، و مركـز نشـر دانشـگاهي هـم در دهـة       گزيني ناميده مي واژه ،گزيني بود بر اصطالح ناظر
مـاده   1بند و سرانجام  ناميد،  گزيني مي يابي براي اصطالحات علمي بيگانه را واژه معادل 1360

يكي از وظايف اين نهـاد را  (فرهنگستان سوم) نيز  فرهنگستان زبان و ادب فارسياساسنامة  2
شايسته نبود كـه ايـن    رو،  . ازاينتعيين كرده است »گزيني سازي و واژه احدهاي واژهتأسيس و«

  كار رود. به» گزيني اصطالح«مثالً » گزيني واژه«جاي  سنت هفتادساله ناديده گرفته شود و به
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 make-up پردازي چهره skyscraper آسمانخراش

 calorimeter گرماسنجgemstone  گوهرسنگ

 line hunting  يابي خط car wash  خودروشويي

  
شـده در زبـان فارسـي     برداري دارد اين اسـت كـه چـون واژة سـاخته     مزيت ديگري كه گرده 

است بعـدها از واژة   نبيگانه دارد، اشتقاقها و تركيبهاي بعدي كه ممكساختاري همانند معادل 
  بيگانه گرفته شود قابل اقتباس است.

برداري روشي نيست كه كاربرد آن در همة موارد مناسب باشد، مثالً ممكـن اسـت    اما گرده    
رسـد،  بر شود از نظر معنايي در زبان فارسي ناموجه به نظـ  اي كه از رهگذر آن حاصل مي واژه

اسـت، و نيـز    pomme de terreبـرداري از عبـارت فرانسـوي     كه گرده» زميني سيب«مانند 
ــل   ــت واژة حاص ــن اس ــد       ممك ــد، مانن ــته باش ــأنوس داش ــب و نام ــاختاري غري ــده س   آم

  .psychostaticsدر مقابل » شناخت ايستايي روان«
هـاي   شـيوه از ر قالب يكي برداري، د صورت مفهومي باشد و خواه گرده يابي خواه به معادل    
 ،اسـت  skyscraperبـرداري از   كـه گـرده  » آسـمانخراش »  گنجد، براي مثـال،  گزيني مي واژه
اسـت، حاصـل آمـده     سازي واژهاي است مركب كه ازطريق تركيب، كه يكي از روشهاي  واژه

از ساخته شده نيـز   ييابي مفهوم اي است مشتق و از رهگذر معادل كه واژه» كارنامك«است و 
  به دست آمده است. ،است سازي واژهيكي از روشهاي باز هم كه  ،طريق اشتقاق

  
  گزيني ضوابط واژه  .6

گزيني بايدونبايدها و اولويتهـايي اسـت كـه شايسـته اسـت در امـر        مراد از ضوابط واژه
  گزيني رعايت شود. واژه

  در ساختن اصطالح بايد قواعد دستور زبان فارسي رعايت شود.  1. 6
به ضرورت،  انرا، ب  گزيني شايسته است اصطالحي برگزيده شود كه بتوان آن در واژه  2. 6

  كار برد. سازي بعدي، يعني انواع اشتقاق و تركيب، به در فرايندهاي واژه



  42

skyscraper در مقابــل واژة » كارنامــك« ةيــا ســاختن واژresume اتخــاذ چنــين روشــي .
  گزيني مفهومي است. معادل

گزينـي، بـه سـاختمان واژة بيگانـه توجـه شـود و در        امكان ديگر اين است كه براي معادل    
يـك جـزء سـاختاري در زبـان مقصـد (در اينجـا       در زبـان مبـدأ   مقابل هر جزء ساختاري آن 

گزيني در بسياري از زبانها رايـج اسـت و در زبـان فارسـي       ه شود. اين شيوة واژهفارسي) يافت
هاي عربي و اروپـايي   برداري فارسي از واژه هايي از گرده اي طوالني دارد. در اينجا نمونه سابقه

  ايم: شاهد آورده
  رهرو   سالك
  گاوزبان  الثور لسان

  گنجشك زبان  لسان العصفور
skyscraper  آسمانخراش  

loudspeaker  بلندگو  
waiting list  فهرست انتظار  

هـاي علمـي از زبـان انگليسـي      باتوجه به اينكه امروز غالب واژه برداري: مزايا و معايب گرده
 ،سازي هماننـديهايي دارنـد   شوند و اين دو زبان در حوزة فرايندهاي واژه وارد زبان فارسي مي

از هماننديهاي زبان فارسي و انگليسي در زمينـة  كند.  گزيني را تسهيل مي برداري كار واژه گرده
  توان به موارد زير اشاره كرد: سازي مي واژه

برخالف زبانهـاي   ، هم از تركيبو جويند  سازي هم از اشتقاق سود مي هر دو زبان در واژه .1
هاي مشـتق انگليسـي و    هايي از واژه جويند. نمونه از اشتقاق سود مي عربي و فرانسه كه عمدتاً

  معادلهاي فارسي آنها:
 faulting گسلش sensor حسگر

 emitter گسيلنده bending  خمش

 dizziness  گيجي excursionist  تفرجگر
  
هـاي   هايي بـا مقولـه   نظيري دارند و واژه هاي مركب توانايي كم . هر دو زبان در ساختن واژه2

هـاي مركـب انگليسـي و معـادل      هايي از واژه كنند. نمونه هم تركيب مي دستوري متفاوت را با
  فارسي آنها:
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براي اينكه هم جانب اين سنت هفتادساله رعايت شـود و هـم جانـب معنـايي كـه عمـوم           
كار  معني اول بهدو همواره به » واژه«يابند، در اين متن كلمة  مي در» واژه«لمة زبانان از ك فارسي

  .و هم مترادف با اصطالح، »لغت«و » كلمه«مترادف با هم رود، يعني  مي
  
  گزيني واژه  2. 1

اي  ي يا حرفهنف كه در طي آن براي يك مفهوم مشخص علمي يااست فرايندي گزيني  واژه
  شود. در مواردي بيش از يك لفظ برگزيده يا ساخته مي يا هنري معموالً يك و

كم به عصـر ساسـاني    د و قدمت آن دستراي بسيار ديرينه دا گزيني در زبان فارسي سابقه واژه
هـاي   رسد. در متوني كه به زبان پهلوي نگاشته شده اسـت اصـطالحات زيـادي در زمينـه     مي

  كنيم: اينجا فقط به چند مثال بسنده مي . درساخته شده استشناسي  فلسفه و پزشكي و ستاره
xrad dōšagī (خرددوستي) = فلسفه  

 zamīg-paymānīhپيمايي) = هندسه (زمين  
 čim gōwāgīhگويايي) = منطق (چم  
dēn dānišnīh دانشي) = الهيات (دين  

axtarāmār (اخترآمار) = منجم 

سينا و غزالـي و ناصرخسـرو و    اين سنت در زبان دري ادامه يافت و دانشمنداني مانند ابن    
هاي عربـي   هايي به يافتن معادلهاي فارسي در مقابل واژه الدين كاشاني هركدام در عرصه افضل
  بينيم: ند، چنانكه در مثالهاي زير ميگماشتهمت 

  
  غزالي    سينا ابن

  بصير= بينا    ادراك = اندريافت
مدموجود = يافته    ك = اندريافتهر  

  معدوم = نايافته    گر ذوجهت = جهت
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  الدين كاشاني افضل    ناصرخسرو
  خلط = آميختگي    ساكن = آرميده
  الوصول = دشخوارياب صعب    كيفيت = چوني
  علم = دانستگي    علت = چرايي

حدوحسـاب از زبـان    گيري بـي  اما از قرن پنجم به بعد اين سنت تقريباً فراموش شد و وام    
را گرفت. تـا اينكـه سـرانجام پـس از انقـالب مشـروطه بـا         گزيني به فارسي عربي جاي واژه

تحوالت بزرگي كه در عرصة اجتماع پديد آمـد و كاركردهـاي جديـدي كـه بـر دوش زبـان       
گزيني براي مفاهيم جديد تولدي دوبـاره يافـت و بـا تأسـيس      بار ديگر واژهنهاده شد فارسي 

  خود گرفت. هفرهنگستان اول نظم و ساماني ب
ني فرايندي سنجيده و عالمانه است براي يافتن يا ساختن يك اصطالح براي يـك  گزي واژه    

داليل تاريخي يـا   هاي علم و فن و حرفه و هنر. البته گاهي به مفهوم مشخص در يكي از حوزه
بـا   حالـت  شـود كـه در ايـن    داليل ديگر براي يك مفهوم بيش از يـك اصـطالح اختيـار مـي    

و اگر شمار اين گونه مترادفهـا زيـاد نباشـد مخـل ارتبـاط      اصطالحات مترادف سروكار داريم 
هـاي   شـيوه «گزينـي در بخشـهاي    بـه واژه  باره و نيز دربارة ديگر مسـائل مربـوط   نيست. دراين

  بيشتر بحث خواهيم كرد.» گزيني ضوابط واژه«و » گزيني واژه
  
  زبان فارسي 3. 1

تاجيكسـتان   وه نام فارسـي)  اكنون در كشورهاي ايران (ب زبان فارسي زباني است كه هم
(به نام تاجيكي) تنها زبان رسمي و در افغانستان (به نام دري) يكـي از دو زبـان رسـمي    

گروهـي از مـردم   اند  است و در برخي جوامع كه در حوزة نفوذ فرهنگي ايران قرار داشته
وشـتاري  كنند. از اين زبان، از قرن سوم هجري به بعد، متـون ن  نويسند و تكلم مي بدان مي
  جا مانده است.   بهبه اين زبان فراواني 

ازميالد  زبان فارسي از خانوادة زبانهاي هندواروپايي است. اين زبانها از حدود هزارة اول پيش
اند و از نيمة دوم سدة  مسيح در بخش بزرگي از اروپا و جنوب و جنوب غربي آسيا رايج بوده

انـد. گـروه هنـدي و ايرانـي دو      نوسيه هم رواج يافتهپانزدهم ميالدي در امريكا و افريقا و اقيا
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هاي بيگانه،  يابي براي آن را ضروري ندانند. برخي واژه ديگر اينكه غالب متخصصان معادل    
نمايند كه  دليل قدمت و گستردگي استفاده از آنها، درنزد اهل تخصص چنان طبيعي مي غالباً به
اگـر  ». تلفـن «و » راديو«و » اتم«هاي  مانند واژه رسد،  ه نظر نمييابي براي آنها ضروري ب معادل

توان آن را بـه وام گرفـت و بـر گنجينـة      دارا باشد، مي را يادشده اي هر دو ويژگي  واژة بيگانه
  واژگاني زبان فارسي افزود.

  
  يابي روشهاي معادل  .5

ختصـاري در مقابـل   يا عبارت يا صـورت ا  ه يابي عبارت است از برگزيدن يك واژ معادل
  يك لفظ بيگانه.

  :گيرد يابي به دو صورت انجام مي معادل
  
  يابي مفهومي معادل  1. 5

در اين روش بدون توجه به ساختار اصطالح بيگانه و فقـط بـا در نظـر گـرفتن معنـي و      
  شود. تعريف آن در زبان فارسي يك معادل يافته يا ساخته مي

  
  برداري گرده  2. 5

به اين معني  ،گيرد صورت ميتوجه به ساختار اصطالح بيگانه  يابي با لدر اين روش معاد
دار در زبان فارسي قرار داده  يك جزء معنيدار اصطالح بيگانه  كه در مقابل هر جزء معني

  شود. مي
هـاي   يابي با هريك از دو روش باال كه صـورت گيـرد، در قالـب يكـي از شـيوه      معادل
  گنجد. گزيني مي واژه

معادلي اختيار كند دو امكان در پـيش   هفرد قصد دارد در مقابل يك اصطالح بيگان هنگامي كه
رو دارد. يكي اينكه فقط معني و تعريف آن اصطالح را در نظر گيرد و باتوجه بـه آن معـادلي   

در مقابل » برج«هاي موجود زبان معادلي اختيار كند، مانند قراردادن واژة  بسازد يا از ميان واژه
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  گيري وام  4. 4
  ر زبان مبدأ دارد.اخذ يك واژه از زبانهاي بيگانه (معموالً غربي) با همان مفهومي كه د

  گيرد: گيري عمدتاً در موارد زير صورت مي وام
  .گيري و اسامي شيميايي و نام داروها و مانند آنها واحدهاي اندازه  1. 4. 4
زبانان متداول نيستند، شـرايط   در ميان عموم فارسي هرچند هاي اروپايي كه واژه  2. 4. 4

  دارند.هاي اروپايي را  اژهو 3. 4. 4. 1و  2. 4. 4. 1مندرج در بندهاي 
صـورت محـدود و    گيـري بـه   هاي گسترش واژگان زبانهاست. اگـر وام  گيري يكي از شيوه وام

بلكـه   ،رسـاند  سنجيده و براساس ضوابط مشخصي صورت بگيرد نه تنها به زبان آسـيب نمـي  
الحات گيري اصط دهد. فرهنگستان زبان و ادب فارسي وام غناي واژگاني آن را افزايش نيز مي

  :داند زير را مجاز مي
، نـام مـواد شـيميايي ماننـد     »پاسـكال « و »اهـم «و » متر«گيري مانند  واحدهاي اندازه  1. 4. 4
 ،افـزون بـر ايـن   ». آسـپيرين «و » فنوباربيتال«، و نام داروها مانند »بنزن«و » اتيلن«و » آمونياك«

 ،انـد  چنـد اسـم تركيـب شـده     مقرر شده است كه در آن دسته از نامهاي مواد شيميايي كـه از 
  نويسي معمول است: ترتيب نامها به همان صورتي باشد كه در فرمول

 NaMn O4  پرمنگنات سديم

 Ca(OH)2  هيدروكسيد كلسيم

 KClO3  كلرات پتاسيم

كه در مقابل يك مفهوم نتوان در گنجينة واژگاني زبان فارسي لفظ مناسبي  درصورتي  2. 4. 4
  اي بايد دو ويژگي داشته باشد: اي را به وام گرفت. چنين واژه يگانهتوان واژة ب مي ،يافت

في آن چنـان  راي بسيط باشد و اگر هم بسيط نيست سـاختار صـ   يكي اينكه در زبان مبدأ واژه
ـ   باشد كه مانع از اعمال فرايندهاي واژه گيـري   رف وامسازي فارسي بر روي آن نشود. زيـرا ص

سازي است كـه بـه زبـان آسـيب      استفاده ماندن دستگاه واژه يكند، بلكه ب زبان را تضعيف نمي
هـاي بسـيط    بينـيم كـه واژه   هاي عربي در زبان فارسي توجه كنيم مي واژه رساند. اگر به وام مي

اند. مـثالً از   سازي فارسي هضم و جذب شده هاي مشتق آن در دستگاه واژه عربي بيش از واژه
ساخته شده » فهميدگي«و » زود فهم«و » فهميدن«و » ميدهفه«هايي مانند  واژه» فهم«واژة بسيط 

  است.
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ميالد مسيح در ايران و افغانستان  از شاخة هندي و ايراني دارد. شاخة ايراني در هزارة اول پيش
  كنوني و در شمال در منطقة ميان مجارستان و تركستان چين رايج بوده است.

سـتان اسـت. فارسـي باسـتان زبـان      هاي اين شاخه، اوستايي و فارسـي با  ترين گونه قديمي    
 331رسمي هخامنشيان و زبان قوم پارس بوده است. دورة ميانـة زبانهـاي ايرانـي را از سـال     

هجري قمري كه يعقوب ليـث صـفاري    254دانند، يعني تا سال  ميالدي مي 867ميالد تا  از قبل
ميانة زردشتي  به حكومت رسيد و زبان فارسي دري رسميت يافت. فارسي دري دنبالة فارسي

تدريج جانشين ديگر زبانهاي ايراني يعني سغدي و سـكايي و خـوارزمي و بلخـي     است كه به
 ،  شد و در منطقة وسيعي از جهان، از هندوستان تا اروپا و از درياي خوارزم تـا خلـيج فـارس   

  رايج گرديد.
دشـتيان ايـران   در فاصلة ميان سقوط ساسانيان تا روي كارآمدن صـفاريان، زبـان علمـي زر       

فارسي ميانة زردشتي و زبان علمي مانويان فارسي ميانـة مـانوي و پهلـوي اشـكاني مـانوي و      
  سغدي مانوي و زبان علمي ايرانيان مسلمان عربي بود.

زبان فارسي در دربار مغولي هند زبان رسمي بود. سـلجوقيان زبـان فارسـي را در آسـياي         
زبان فارسي رواج داشت. تسلط استعمار بـر كشـورهاي    صغير رواج دادند و در دربار عثماني

شرق سبب گرديد از رواج زبان فارسي كاسته شود. فارسي دري امروزه در ايران و افغانسـتان  
تـدريج   و تاجيكستان رايج است. زبان فارسي در اين سه كشور از اوايل قرن بيستم ميالدي بـه 

تأثير پذيرفت و واژگان بسـياري از آن بـه   از يكديگر دور شد. فارسي تاجيكي از زبان روسي 
هـاي   هاي پشتو به زبان فارسـي دري راه يافـت و در ايـران واژه    وام گرفت. در افغانستان واژه

هريـك از   هاي انگليسي وارد زبان فارسي شـد. در  روسي و فرانسوي و در سالهاي اخير واژه
  غالباً با يكديگر تفاوت دارند. هاي جديدي ساخته شد كه اين كشورها براي مفاهيم تازه واژه

زبان فارسي در جريان گسترش خود بسياري از عناصر زبانهاي ايرانـي شـمالي و شـرقي،        
هاي محلي بسياري نيز تقسيم  حال به گونه عين ويژه پارتي و سغدي، را وام گرفته است و در به

اوتي از اين زبان مشترك شده است. در ايران و تاجيكستان و افغانستان صورتهاي كمابيش متف
  متداول است كه در برخي موارد مشخصات واژگاني و آوايي و دستوري خاص خود را دارند.
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متون فراواني به نظـم و نثـر بـاقي     حدوداً از قرن سوم هجري به بعد،  از زبان فارسي دري،     
سـي  رسـتور زبـان فا  آوايي و واژگـان و د  رغم تغييراتي كه در نظام علي مانده است. اين متون، 

  اند. كردگان قابل فهم غالباً براي عموم تحصيل ،پديد آمده است
بـا گسـترش سـواد در ميـان عمـوم مـردم و بـا پيـدايش مطبوعـات و            در صد سال اخير،    

 رايـج در ميـان  زبان فارسـي رسـمي، كـه در واقـع زبـان       هاي فراگير راديو و تلويزيون،  رسانه
و از جمله در ميان مردمـي كـه بـا     ،سر ايران در ميان عموم مردمكردگان است، در سرا تحصيل

  بسط يافته است. ،كنند زبانها و گويشهاي محلي خود تكلم مي
  
  واژة فارسي  4. 1

از عناصـر زيـر   شـود   گزيني از آن اسـتفاده مـي   كه در واژهفارسي  زبان گنجينة واژگاني
  تشكيل شده است:

  اند. كه در فرهنگهاي معتبر ضبط شدهتبار  هاي فارسي همة واژه  1. 4. 1
كـم در   تباري كه يا در فارسي امروز تداول دارند و/ يا دست هاي عربي همة واژه  2. 4. 1

  اند. كار رفته به ،تا اواخر قرن پنجم ، عمدتاًچند متن معتبر نظم و نثر فارسي
مانند اينها دارند و در هايي كه تبار هندي يا تركي يا يوناني يا مغولي و  واژه ةهم  3. 4. 1

  اند. كار رفته اند يا در متون تخصصي معتبر به فارسي امروز متداول
  هر واژة اروپايي كه شرايط زير را داشته باشد:  4. 4. 1
  زبانان متداول باشد. در ميان عموم فارسي  1. 4. 4. 1
صرفي آن چنـان   صورت ساختار اي بسيط باشد و در غيراين در زبان مبدأ واژه  2. 4. 4. 1

  سازي فارسي بر روي آن نشود. باشد كه مانع از اعمال فرايندهاي واژه
يـابي بـراي آن را    معـادل داليلـي   بـه توجه به نظر متخصصـان   فرهنگستان با  3. 4. 4. 1

  ضروري نداند.
از زبانهاي مختلـف   مانند هر زبان داراي قدمت ديرينه و صاحب ادبيات گسترده،  يزبان فارس

تركـي،   هاي فارسي عمدتاً به زبانهاي زير تعلق دارند: عربـي،   واژه به وام گرفته است. وامواژه 
هـاي   انگليسي، روسـي). در برابـر همـة واژه     ، اروپايي، (عمدتاً شامل فرانسوي مغولي، هندي،  
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اين نوع اختصار از يك حرف، كـه معمـوالً حـرف اول يـك      حرفي: اختصار تك  1. 3. 3. 4
جـاي   بـه » ف«و » كلي«جاي  به» ك«و » صفحه«جاي  به» ص«مانند   شود، واژه است، ساخته مي

  .»السالم عليه«جاي  به» ع«و  »فعل«
كه هركدام از آنهـا جداگانـه    اين نوع اختصار از چند حرف،  اختصار چندحرفي:  2. 3. 3. 4

هـاي يـك عبـارت     شود. اين حـروف كـه معمـوالً حـروف اول واژه     ساخته مي شود،  تلفظ مي
  شوند، مانند: هستند، در نوشتار با نقطه از هم جدا مي

  ك. م. م: كوچكترين مضرب مشترك
  ب. م. م: بزرگترين مضرب مشترك

  . م. ر: شيميايي، ميكروبي، راديواكتيوش
در اين نوع اختصار دو يا چند حرف از آخر يا اول يا بخشي از آخر يك  ترخيم:  3. 3. 3. 4

» آز«و  »دقيقـه «جاي  به» قه«و » نگاه كند به«جاي  به» نك«شود، مانند  واژه يا عبارت حذف مي
  ».اهللا عليه رضوان« جاي هب» رض«و » صحيح«جاي  به» صح«و » آزمايشگاه«جاي  به
ي يدر اين نوع اختصار دو يا چند حرف از ميان يك كلمه يا بخشهاسازي:  فشرده  4. 3. 3. 4

الـي  «جـاي   بـه » الخ«و » تاريخ«جاي  به» تخ«شود، مانند  از ميان يك عبارت يا جمله حذف مي
  ».مقايسه كنيد«جاي  به» قس«و » آخر

شـود   اين روش بخشهايي از (معموالً) دو واژه حذف مي در (نحت):سازي  هآميز  5. 3. 3. 4
مانند: نستعليق (نسخ + تعليق)،  سازد،  شود و يك واژه مي ماند باهم تركيب مي و آنچه باقي مي

  توانير (توليد و انتقال نيرو)، تشباد (آتش + باد)، پيكاژو (پيكان + پژو).
هـم   هـاي يـك عبـارت بـه     ف اول واژهدر اين روش معموالً حـرو  سازي:  سرواژه  6. 3. 3. 4

» سـيبا «يـك واژه تلفـظ كـرد، ماننـد      همچـون توان آن را  سازند كه مي و لفظي مي ندپيوند مي
(سـازمان آزاديـبخش   » سـاف «(سـازمان صـنايع دفـاع)،    » ساصـد «يكپارچـة بـانكي)،    امانة(س

  فلسطين).
كـه  » هما«مانند  ، ر استدا اي معني آيد كه واژه در ساختن سرواژه گاهي صورتي حاصل مي    

معني هسـتند   بي الفاظيها  گرفته شده است. اما غالب سرواژه» هواپيمايي ملي ايران«از عبارت 
  توان به مدلول آنها پي برد. شان مي هاي سازنده و فقط با توجه به واژه
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  ه نحويساختن گرو  2. 3. 4
گيرنـد و   هـا چگونـه در كنـار هـم قـرار مـي       كننـد واژه  نحو شامل قواعدي است كه تعيين مي

سازند. گروه نحوي عبارت است از يك يا چنـد   هايي بزرگتر از واژه (گروه و جمله) مي سازه
هم پيونـد يافتـه باشـند، ماننـد      مانند كسرة اضافه و حروف اضافه به واژه كه با عناصر نحوي، 

. غالب گروههاي نحوي كه در فارسي براي ساختن اصـطالح  »مصنوعي قمرِ«و  »تاريخبِ كتا«
  روند داراي يكي از ساختارهاي زير هستند: كار مي به
  : كشتي بخار، چراغ خطر، آب ژاولمضاف اليه ـمضاف   1. 2. 3. 4
  وريف: فاصلة كانوني، حركت وضعي، قهوة صفت ـموصوف   2. 2. 3. 4
  پرواز باديد: پردازش از دور، دار روه حرف اضافهگ  3. 2. 3. 4

بايد توجه داشت كه نحو زاياترين دستگاه زبان است و ساختن گروه نحوي پربسـامدترين      
بسياري  ،رو برند. ازهمين كار مي نظر خود به فرايندي است كه اهل زبان براي بيان مفاهيم مورد
  توان بزرگنمايي. تهوية خاك،   اپيوسته،از اصطالحات علمي گروه نحوي هستند: تقطير ن

آمـده اسـت،    هاي مصوب فرهنگستان، دفتر اول فرهنگ واژهاز مجموع اصطالحاتي كه در     
دهند. اما در مورد گروههاي نحـوي بايـد    درصد را گروههاي نحوي تشكيل مي 20در حدود 

در فرايندهاي تركيبـي   توان به سهولت اين نكته را در نظر داشت كه چنين اصطالحاتي را نمي
استفاده كنيم، سـاختن  » خانة گل«از » گلخانه«جاي واژة  كار برد. براي مثال اگر به و اشتقاقي به

را سـاخت،  » اي گلخانـه «تـوان صـفت    مـي » گلخانه«كه از  صفت از آن ممكن نيست، درحالي
» قمر مصـنوعي «توان  عنوان مثالي ديگر مي كار رفته است. به به» اي گازهاي گلخانه«چنانكه در 

را شاهد آورد. بنابراين، از گروه نحوي بهتر است در ساختن اصطالحاتي اسـتفاده  » ماهواره«و 
  كار ببريم. فرايندهاي اشتقاقي و تركيبي ديگري به در آنها را نياز نباشدكنيم كه 

  
  اختصارسازي  .3 .3. 4

ه يا گروه نحوي. اختصارسازي شدة يك واژ كار بردن صورت كوتاه از به است اين روش عبارت
  پذيرد: به طرق زير انجام مي
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در فارسـي امـروز    همـة آنهـا   زيرا نقـش و تـأثير   توان رويكرد واحدي اختيار كرد،  دخيل نمي
  .نيست يكسان

هاي  زبان عربي در طول چهارده قرن با زبان و ادبيات فارسي عميقاً درآميخته است و كلمه    
هـاي   بسياري از اين زبان وارد فارسي شده و بر غناي آن افـزوده اسـت. امـا ورود همـة واژه    

بـه  از قـرن پـنجم   « الشـعرا)   (ملك محمدتقي بهاراستاد عربي در اثر نياز نبوده است و به قول 
بعد، تفنن در تقليد ادباي ايراني از تازي زيادتر از اندازه و حـد طبيعـي رواج گرفـت..... ايـن     
معنا باعث شد كه نثر فارسي كه در قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم صدي پنج لغـت تـازي   

» اش) از صدي پنجاه نيز تجـاوز كـرد.   در نيمة دوم قرن پنجم (شمار لغات تازي بيش نداشت، 
هاي عربي يكي از اين دو  كردن واژه براي فارسي تلقي در اصول و ضوابط حاضر دليل، ينهم به

معتبر نظـم و   چند متنيا در  يا در فارسي امروز تداول داشته باشند،ايم:  شرط را قائل شده
  .كار رفته باشند نثر فارسي تا اواخر قرن پنجم به

نيلوفر، نارگيل) و تركي (مانند اتاق،  ند جنگل، هايي كه فارسي از هندي (مان استفاده از واژه    
وام گرفتـه اسـت و اكنـون در فارسـي رواج      اردو، سوغات) به  سنجاق، يونجه) و مغولي (آقا، 

دليـل قـدمت    زيـرا از يـك سـو بـه     كنـد،   دارند، آسيبي به زبان فارسي و هويت ملي وارد نمي
انـد و از سـوي ديگـر اكنـون      ي گرفتـه صورت طبيعي در بدنة واژگان فارسي جا شان به ديرينه
  كلي متوقف شده است. گيري از اين زبانها به وام
  لغات اروپايي به سه دليل با دو گروه باال متفاوت است: يتوضع    

 .رسد قدمت بخش اعظم اين لغات چندان نيست و حداكثر به يك قرن مي. 1

نان با قوت ادامه دارد و چنانچـه تـالش   همچ ويژه زبان انگليسي،  هب ،گيري از اين زبانها وام .2
چهـرة زبـان    ،هاي علمي و فني اين زبانها صورت نگيـرد  يابي براي واژه جدي در زمينة معادل

  كند. كلي تغيير مي فارسي در چند دهة آينده به
سـازي   شوند و فرايندهاي واژه اي وارد فارسي مي  صورت خوشه هاي اروپايي به هبرخي واژ .3

هـم  » پيانيست» «پيانو«و همراه با » واليباليست» «واليبال«كنند. مثالً همراه با  تل ميفارسي را مخ
  وارد شده است.

دو  عـالوه بـر تـداول در زبـان،     ، كردن لغات اروپايي داليل باال براي فارسي تلقي باتوجه به    
  :قائل شدبايد شرط ديگر نيز 
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اگـر هـم بسـيط    اي بسـيط باشـند و    واژه هاي محل بحث در زبان مبـدأ  واژهنخست اينكه      
آنهـا   بر رويسازي فارسي را  يندهاي واژهاشان چنان باشد كه بتوان فر نيستند ساختمان صرفي
و » يـونش «و » يونيـده «هـاي   تـوان واژه  كـه بسـيط اسـت مـي    » يـون «اعمال كرد. مثالً با واژة 

ر زبان مبدأ بسيط نيست، لغـات  رغم اينكه د ، علي»تلفن«را ساخت، و نيز با واژة » پذير يونش«
  ساخته شده است.» خانه تلفن«و » تلفنچي«و » تلفني«

ندانند، مانند اتم و الكتـرون   ييابي براي آن را ضرور ل نظران معاد دوم اينكه عموم صاحب    
  و پروتون.

ا ام هاي اروپايي كه هنوز در مورد معادل مشخصي براي آنها اجماع نظر حاصل نشده،  واژه    
چندين معادل برايشان پيشنهاد شده اسـت (ماننـد اتوپيـا كـه از جملـه معادلهـاي ناكجاآبـاد،        

شمار آيند، زيـرا   كار رفته است) شايسته نيست فارسي به آرمانشهر، مدينة فاضله در برابر آن به 
  دانند. مي الزم يابي براي آنها را نظران معادل مشخص است كه صاحب

  
  زبان علم  5. 1

اي از زبان است كه نقش اصلي آن برقراري ارتباط ميان اهل علـم و بيـان    گونه  لمزبان ع
هـاي زبـان و    مطالب علمي در گفتار و نوشتار است و در عـين تعامـل بـا ديگـر گونـه     

داراي واژگان ويژه و روشـهاي خـاص    ،سازي آنها گيري از واژگان و فرايندهاي واژه بهره
  گزيني است. خود در واژه

آوريم در حقيقت با زباني در درون زبـان ديگـر سـروكار     زبان علم سخن به ميان ميوقتي از 
ـ خو (register)شناسان گونة كاربردي زبان  داريم و اين همان است كه در اصطالح زبان ده ان

اسـت. امـا   فارسي زبان  هاي كاربردي گونهيكي از » زبان علمي فارسي«شود. به بيان ديگر،  مي
اي از اصطالحات و سـنتهاي خـاص    هاي مختلف دارد و هر شاخه شاخهبديهي است كه علم 

خود برخوردار است. بنابراين در هر زبان صرفاً با يك گونة كاربردي براي مطلق علم سروكار 
دارد  تعلـق هاي كاربردي مختلف كه هر كدام به يك حوزة علمي خـاص   بلكه با گونه ،نداريم
فيزيك و زبان حقوق و زبان رايانه هـر كـدام يـك گونـة     رو هستيم. براي مثال زبان علم  روبه

هـا ويژگيهـاي مشـتركي نيـز      ، همة اين گونـه اينفارسي است. باوجود  كاربردي در درون زبان
بـه مفهـوم كلـي آن    » زبان علم«توان از  دارند و برمبناي همين ويژگيهاي مشترك است كه مي
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  سازي واژه  1. 3. 4
سـازي بـه    . در فارسـي واژه شود سازي فرايندي است كه به دستگاه صرف زبان مربوط مي  واژه

  .اشتقاق و تركيبگيرد:  مي صورتدو روش 
ـ   اشتقاق كـه بـا   » هنرمنـد «افزايي، ماننـد  دعبارت است از ساختن يك واژة جديد ازطريـق ون

پسـوند   60ساخته شده است. در فارسي امروز در حدود » هنر«به اسم » مند -«افزودن پسوند 
پيوندند و اسم و صفت  هاي مختلف مي رد كه به مقولهفعال وجود دا هپيشوند فعال و نيم 20و 

  فراگرفتن. ،طاقديس، دانا، ناشكيبا، صادقانه ، مانندسازند و قيد و فعل پيشوندي مي
ماننـد   ،كم دو واژه و ساخته شدن يـك واژة مركـب   هم پيوستن دست از به است عبارت تركيب

ـ پيوند هـم مـي   اي كـه بـه   واژهچنـد   دو ياهريك از ». هواسنج«و » ناو رزم«و » پزشك دندان« د ن
» گل«از تركيب دو واژة بسيط » گلخانه«د. مثالً نممكن است خود بسيط يا مشتق يا مركب باش

از » آشپزخانه«و » پرور«و ستاك حال » هنرمند«از تركيب واژة مشتق » هنرمندپرور«و » خانه«و 
ت. به بيـان ديگـر، فراينـدهاي    ساخته شده اس» خانه« واژة بسيط و» آشپز«تركيب واژة مركب 

هر فراينـد   بروندادبه اين معني كه  كنند،  عمل ميمراتبي)  (سلسلهصورت پايگاني  سازي به واژه
را  ش)  ـِ(دان +  » دانـش «واژة مشتق   يك فرايند ديگر تبديل شود. براي مثال، دروندادتواند به  مي
را ساخت و بـه كـل ايـن واژه    » محور شدان«تركيب كرد و واژة » محور«توان با واژة بسيط  مي

  را ساخت.  » محورانه دانش«را افزود و واژة » انه« پسوند 
  اند: هاي فارسي ازنظر ساختمان بر چهار نوع واژه گذشتباتوجه به آنچه     

دار سـاخته شـده اسـت و قابـل      اين نوع واژه فقط از يك جزء معنـي  واژة بسيط:  1. 1. 3. 4
  مرد. زن،   دار كوچكتر نيست، مانند: قلم، تجزيه به عناصر معني

شود، مانند  ندهاي اشتقاقي استفاده مييدر ساختن اين نوع واژه فقط از فرا واژة مشتق:  2. 1. 3. 4
  گاه). - ش + ِ ـ +  يا) و آزمايشگاه (آزما - + تراو +  - ديس) و ناتراوا (نا  - طاقديس (طاق + 

شـود،   مياستفاده نوع واژه فقط از فرايندهاي تركيبي  در ساختن اين واژة مركب:  3. 1. 3. 4
  سياستمدار. كن،  پاك برف اخالق،  مانند خوش

 : در ساختن اين نوع واژه از فرايندهاي تركيب و اشتقاق توأممركب ـ  واژة مشتق  4. 1. 3. 4
  زدايي. خداجويانه، هنرمندپروري، آشنايي شود: استفاده ميباهم 
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 معني جديد  معني قديم واژة فارسي
اي از  شناســي) مجموعــه (زيســت»بافته«مخفف بافت

هاي يكسـان كـه بـراي انجـام      ياخته
 اند يك عمل مشخص سازش يافته

گي درشكستن يـا بـه هـم كشـيد چين
پوست صورت يا پارچه يا چرم و 

 امثال آنها

شناسـي) خمـي در سـنگهاي    (زمين
 اي چينه

حوض كوچك از سفال يـا آهـن آبزن
شوي  و يا مانند آنها كه براي شست

رفت و در نـوعي از   كار مي هبدن ب
ريختند و بيمـار   آن آب و دارو مي

 نشاندند را در آن مي

اي كه از اطراف آن آب بـا  حوضچه
 شود فشار به داخل پاشيده مي

تنيدهيك دسته موي بلند كه درهم بافه
 شده باشد

ــة     ــم بافت ــه ه ــيم ب ــتة س ــد رش چن
دار يـا بـدون روكـش بـراي      روكش

انتقال جريـان بـرق يـا بلنـد كـردن      
 قطعات سنگين

  
  ساختن اصطالح  3. 4

  گيرد: زير انجام ميسه شيوة ساختن اصطالح به 
  مركب. ـ ديد مشتق يا مركب يا مشتقجن يك واژة سازي: ساخت واژه  1. 3. 4
كـم دو واژه   كار بـردن دسـت   ساختن گروه نحوي: ساختن يك گروه نحوي با به  2. 3. 4

  يابند. ميبا كسرة اضافه يا يكي از حروف اضافه به هم پيوند ها  اين واژه گيرد. صورت مي
 سـازي  هسازي يا آميـز  واژهاختصارسازي: ساختن اختصار به يكي از روشهاي سر  3. 3. 4

  شود. انجام مي حرف به (نحت) يا اختصار حرف
يـان يـك مفهـوم بـه سـاختن اصـطالح دسـت بـزنيم.         بدر بسياري موارد الزم است كه براي 

  گيرد: سازي به روشهاي زير انجام مي اصطالح
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از زبان روزمره و زبان ادبيات  خصوص هب سخن گفت. مهمترين ويژگيهاي زبان علم كه آن را
  سازد به قرار زير است: متمايز مي

دور از  زبان علم زباني است داراي يك الية معنايي و تا حـد امكـان صـريح و دقيـق و بـه      .1
  .تعارض دروني

زبـان   ،رو آفريني و بيان عـاطفي. ازهمـين   رساني است نه زيبايي نقش اصلي زبان علم اطالع .2
  يرترين گونة زباني است.پذ علم ترجمه

اي ساخته و پرداخته  شناختي ويژه اي از دانش دستگاه اصطالح در زبان علم، براي هر شاخه .3
گوينـد   و اينكـه مـي   شده است و در نزد ديگران ناشـناخته  شود كه نزد اهل آن علم شناخته مي

در رياضـي   »شـاخص « ،اشاره به همين معني است. بـراي مثـال   ،كس اهل اصطالح است فالن
عددي كه نسبت يا وضعيت يك شيء رياضي را در مقايسه بـا شـيء   «شود:  چنين تعريف مي

زبانان از واژة شاخص چنين مفهـومي   بديهي است كه عموم فارسي» كند. رياضي ديگر بيان مي
  يابند. را درنمي

هـاي   وزهدر همـة حـ   ،رو شود و ازهمين زبان علم بر متن زبان طبيعي ساخته و پرداخته مي    
شناسي، در اساس و بنياد تابع زبان طبيعـي   يعني آواشناسي و ساختواژه و نحو و معني دستور، 
ويژگيها، آنچه بـه  اين ولي ممكن است ويژگيهاي متمايزي نيز در آن پديد آيد. از ميان   است،
  آمده است. گزيني ضوابط واژهدر بخش  شود،  يني مربوط ميزگ واژه

  
  عهل موضواصو  .2
توجه به وظايفي كه در اساسـنامه   اصولي است كه فرهنگستان، با عهراد از اصول موضوم

اگر نـه   و پس از بحث و بررسي فراوان آنها را پذيرفته استاش نهاده شده است،  برعهده
نادرستي آنهـا را در درون فرهنگسـتان قابـل     يادرستي  براي هميشه، براي مدتي طوالني،

  اند از: بارتاين اصول ع داند بحث نمي
  توسعة علمي نيازمند زبان علمي است.  1. 2
  .و بايد فارسي بماند زبان علم در ايران زبان فارسي است  2. 2
  يافته و روشمند است. گزيني سازمان نيازمند واژه براي بقا فارسيزبان علمي   3. 2
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وض اسـت.  آمده است در درون فرهنگستان از پيش مفر هدرستي آنچه در ذيل اصول موضوع
ه دارند) از يك سو، و لبه بيان ديگر، صرف تأسيس فرهنگستانها (كه در ايران قدمتي هفتاد سا

برعهـده گرفتـه اسـت از     اساسنامة خـود موجب  تان زبان و ادب فارسي بهسوظايفي كه فرهنگ
  گانة باال از نظر فرهنگستان بديهي هستند. سوي ديگر، حكايت از اين دارد كه اصول سه

  
  .توسعه علمي نيازمند زبان علمي است  1. 2

نزديك به دو قرن است كه جامعة ايران با علوم و فنون جديد آشنا شده است. در اينكه جامعة 
ما در رويارويي با جهان مدرن چه طريقي بايد در پيش گيرد و چه عناصري از آن را بپذيرد و 

همه در اين نكته اتفاق نظر دارند  اما ظاهراً چه عناصري را نپذيرد، بحث و جدل بسيار است، 
بعيـد اسـت در ميـان     ،هاي جديد بهره برد. بنابراينفنّاوريكه بايد علوم جديد را آموخت و از 

 . همچنـين سر مخالفت داشـته باشـد   به اين معني نظران كسي باشد كه با توسعة علمي صاحب
رويـد و   زبان طبيعي مـي  آورديم زبان خاصي دارد كه بر متن زبان علمعلم چنانكه در تعريف 

دهد، همـراه   يابد و پيدايش و گسترش علم، چنانكه تجربة جوامع بشري نشان مي گسترش مي
  با توسعة زبان علم است.

  
  ت و بايد فارسي بماند.زبان علم در ايران زبان فارسي اس  2. 2

ه شـد و ايـن   عنوان زبان علـم برگزيـد   از همان آغاز ورود علم جديد به ايران، زبان فارسي به
مان يكي است. در جهـان هسـتند    يكي از امتيازات ما ايرانيان است كه زبان ملي و زبان علمي

توانـد آنـان را    عنوان زبان علمي مي برگزيدن يك زبان اروپايي به به گمان اينكهكشورهايي كه 
رهـاي  زبـان ملـي خـود را بـه كا     ،ماندگي علمي موفق كند در كار انتقال علوم و غلبه بر عقب

انـد. ايـن راه    اند و براي كاربردهاي علمي يك زبان اروپايي اختيار كرده روزمره اختصاص داده
اي ندارند مناسب باشد، اما براي ايـران   حل ممكن است براي كشورهايي كه زبان ملي با سابقه

در ه كـ  چنان ريزي زبان،  چنين نيست. در اينجا بد نيست كه وضع زبان فارسي را از نظر برنامه
  ريزي زبان شامل اين مراحل است: بسنجيم. برنامه شناسان زبان است،  نظر جامعه مد
  ؛انتخاب يك زبان در مقام زبان ملي .1 
  ؛لهجة معيار ةمنزل انتخاب يك لهجه از آن زبان به .2
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متخصصان قرارگرفته نتيجة برگزينش است، و نيز بخش اعظـم معادلهـايي كـه در فرهنگهـاي     
 pulseدر مقابل » نبض«آيد، مانند قرار دادن  آيد از رهگذر همين فرايند حاصل مي دوزبانه مي

 .rayدر مقابل » پرتو«و  lightningدر مقابل  »آذرخش«و 

  
  نوگزينش  2. 4

كه با مفهوم اوليـه   طوري بهانتخاب يك واژة موجود در زبان و دادن مفهومي جديد به آن 
 .باشدارتباط ن بي

تـرين روشـها    نوگزينش در واقع گسترش معنايي آگاهانه است. گسترش معنايي يكي از رايـج 
با نيازهاي جديد اسـت. در گسـترش معنـايي، معنـي سـابق واژه      براي هماهنگ ساختن زبان 

و » سـپر «و » مجلس«هاي   گردد، مانند واژه ولي معني جديدي هم بر آن بار مي ،شود حفظ مي
كه افزون بر معناي سابق بر معناي جديـدي نيـز داللـت دارنـد. در فارسـي      » يخچال«و » پيچ«

روند كه در گذشته سابقه نداشته است. ايـن   كار مي هها در معنايي ب معيار امروز بسياري از واژه
هاي متداول را نه منفرد، بلكه در بافتهـاي مناسـب در    شود كه واژه واقعيت زماني آشكارتر مي

در عبـارت  » آگهـي «و » رشد جمعيت«در عبارت » جمعيت«هاي  واژه  نظر بگيريم. براي مثال،
انـد كـه در    كـار رفتـه   اي بـه  در معـاني » اعتبار گشايش«در عبارت   »اعتبار«و » آگهي بازرگاني«

گذشته سابقه نداشته است. اين فرايند به زبان عالمانه اختصاص ندارد و مردم عـادي نيـز بـر    
زنند، مـثالً در اصـطالح تعميركـاران خـودرو      ها دست مي حسب نياز به گسترش معنايي واژه

  روند: كار مي هاي زير به به پديده براي اشاره» پستانك« و» نعلبكي«و » گوشواره«هاي  واژه
اي در زير فنرهاي تخت كه امكـان تغييـر طـول فنـر را دراثـر نوسـان فـراهم         گوشواره: قطعه

  ؛كند مي
  ؛گاردان اي در سر ميل نعلبكي: قطعه

  .پستانك: محل تزريق گريس در قسمتهاي مختلف خودرو
هـايي از   در اينجـا نمونـه  نوگزينش درواقع گسـترش معنـايي آگاهانـه و سـنجيده اسـت.          

  ايم. هاي مصوب فرهنگستان اول و سوم شاهد آورده ها را از واژه نوگزينش واژه
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و   2. 4. 4. 1كم شرايط مندرج در بندهاي  اروپايي كه دست 3ها و صورتهاي تركيبي هواژ  4. 3
  د، يعني:نرا دارا باش 3. 4. 4. 1
چنان باشد كه مانع  هاصورت ساختار صرفي آن د و درغيراينناي بسيط باش در زبان مبدأ واژه ـ

  نشود. هاسازي فارسي بر روي آن  از اعمال فرايندهاي واژه
  .را ضروري نداند هايابي براي آن معادللي يبه دالتوجه به نظر متخصصان  فرهنگستان با ـ
  
توانيم واژه يا صـورتي   اي يافت نشود مي نظر در منابع باال واژه ردكه براي مفهوم مو صورتي در

براسـاس نيـاز    گيري اگر سـنجيده و واقعـاً   تركيبي از زبانهاي اروپايي وام بگيريم. اين نوع وام
فرهنگسـتان چنـدين   » هاي مصوب واژه«افزايد. در  صورت بگيرد بر غناي واژگاني فارسي مي

هاي يون و آنيـون و كـاتيون و    مانند واژه ،روپايي وجود داردواژه و معدودي صورت تركيبي ا
  ».الكترومغناطيس«و » الكترومنفي«هاي  در واژه» الكترو«كاتد و صورت تركيبي 

نظـر قـرار گيـرد امكـان      مددر گيري الفاظ اروپايي مهمترين شرطي كه بايد همواره  در وام    
  فارسي است.  سازي  كار بردن آن الفاظ در فرايندهاي واژه به
  
  گزيني هاي واژه شيوه  .4

  گيرد: به چهار روش انجام ميبراي يك مفهوم مشخص گزيني  واژه
  
  برگزينش  1. 4

 .ها و عبارتهاي موجود در زبان انتخاب يك واژه يا عبارت از ميان واژه

بـر   ترديد از گسترة واژگاني وسيعي برخـوردار اسـت و عـالوه    زباني با قدمت زبان فارسي بي
هاي بسياري نيز وجود دارد كه  رود واژه كار مي اكنون در آن به هاي متداول مأنوسي كه هم واژه

گزين بايد انجام  واژگاني آن موجودند. نخستين كاري كه واژه ةاما در گنجين ،تداول عام ندارند
از  نظر در گنجينة زبان فارسي به جستجو بپردازد. بسياري دهد اين است كه براي مفهوم مورد

هـاي بيگانـه انتخـاب شـده و مقبـول       هاي مختلف علوم در مقابل واژه معادلهايي كه در حوزه

                                                 
3 . combining forms 
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  ؛انتخاب خط .3
ري و سـاالري، ماننـد اصـطالحات ادا    انتخاب و ساختن اصطالحات مورد نياز نظام ديـوان  .4

  ؛نظامي و حقوقي
انتخاب و ساختن و يكسان كردن اصطالحاتي كه در عرصة علوم و فنون مورد نياز اسـت.   .5

چهـارم نيـز بـا مشـكل      و در مرحلة است زبان فارسي مراحل اول و دوم و سوم را طي كرده 
هـاي  ، هر چند كـه گام روست به وبيش با دشواريهايي رو كمرو نيست. اما در مرحلة پنجم  روبه

رسـد و   گاه به پايـان نمـي   بلندي نيز برداشته است. بديهي است كه مراحل چهارم و پنجم هيچ
  در آنها تالش و نوآوري دائمي ضروري است.

توجه به اينكه زبان فارسي صاحب ادبيات مكتوب  توجه به آنچه در باال آورديم و نيز با با    
كي از ده زباني است كه آثار ادبـي برجسـته   شناسان ي هزارساله است و در نظر بسياري از ادب

  اند، ظرفيت اين را دارد كه به زبان علمي توانمندي تبديل شود. خلق كرده
  عيب بزرگ دارد: سهكم  دستايران منزلة زبان علم  اختياركردن يك زبان اروپايي به    

همتـرين اركـان   كنـد و يكـي از م   مانده و سركوفته تبديل مـي  زبان فارسي را به زباني عقب .1
بـر   فنّـاوري دليل غلبة علم و  سازد. زيرا امروز به هويت ملي را دستخوش ضعف و سستي مي

 كند قادر باشدزباني قلمرو علم را ترك اگر توان انتظار داشت كه  هاي زندگي نمي همة عرصه
  هاي ديگر نيرومند و سرزنده ظاهر شود. در حوزه

آموزي بـه زبـان بيگانـه بسـيار دشـوارتر از       كند. علم گسترش علم را در ميان مردم كند مي .2
آموزي به زبان مادري است، زيرا درك ظرايف و پيچيدگيهاي زبـان بيگانـه ميسـر نيسـت      علم

اگر علم به زبـان بيگانـه تـدريس شـود، كسـاني        رو، اين مگر با صرف وقت و هزينة بسيار. از
ترتيـب، فاصـلة ميـان     ايـن  مسلط باشـند. بـه  از آن خواهند برد كه بر آن زبان را بهره  ينبيشتر

و در جامعـه   گـردد  شود و اشـاعة دانـش محـدود مـي     و مردم عادي بيشتر مي كردگان تحصيل
  آيد. تبعيضي سخت ناروا پديد مي

همت همة ايرانيان، چنان پرورده شود كـه از   به  زبان فارسي،بايد براي توسعة علم  بنابراين،     
  اي زمانه برآيد.عهدة پاسخگويي به نيازه
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دانش و اطالعات در ميان عموم مردم است كه با انتخاب يك  ةاز لوازم توسعة علمي توسع .3
  توان گفت كه توسـعة  جه مييشود و در نت زبان بيگانه در مقام زبان علم اين توسعه محدود مي

  گردد. محقق نمياً عميق و همه جانبة علمي قطع
  
  .يافته و روشمند است گزيني سازمان نيازمند واژها براي بقفارسي زبان علمي   3. 2

و به  دش ود علوم جديد به ايران، آن علوم به زبان فارسي تدريس ميررغم اينكه از آغاز و علي
. شـناختند  اهل علم هنوز تواناييهاي اين زبـان را نمـي   علم فارسي بود،  اصطالح زبان فراگيريِ

كار رفته بود و آثار بزرگ  ويژه شعر به هوزة ادبيات و بپيش از آن زبان فارسي بيشتر در ح زيرا
صـورت  اديبـان  دسـت   هاي جديد بـه  خلق كرده بود، و غالب نوآوريهاي زباني و ساختن واژه

ها و قواعد صـرف   هاي علمي كه ساخته شد با توسل به واژه نخستين واژه رو،  گرفت. ازاين مي
حاصـل  » طغالضـ  ميزان«و » االرض   ةفمعر«و » رارهالح ميزان«و نحو عربي بود، اصطالحاتي نظير 

سازي فارسي  فرايندهاي واژه كار بردن بهچنين رويكردي بود. تغيير اين رويكرد و تالش براي 
يافته را در ايـن   طول انجاميد. نخستين تالشهاي سازمان در ساخت اصطالحات جديد مدتي به

شمسي، يعنـي يـازده سـال     1303در سال  عهده داشتند. براي مثال، عرصه انجمنهاي علمي بر
هاي جنگ و معارف و اوقـاف و صـنايع    قبل از تشكيل فرهنگستان اول، نمايندگان وزارتخانه

د كه در ميـان  نمستظرفه انجمني تشكيل دادند تا با وضع اصطالحات نو پاسخگوي نيازي باش
دود سيصـد  شد. ايـن انجمـن در مـدت فعاليـت خـود حـ       نيروي نظامي آن زمان احساس مي
آتشـبار،   انـد: هواپيمـا، فرودگـاه، خلبـان،      كـه از آن جملـه    اصطالح تازه برگزيد يا وضع كرد،

شمسـي بــا تأســيس   1314سـرانجام در خــرداد   .بادسـنج، وابســتة نظــامي  گـردان، هواســنج،  
  جا تمركز يافت. گزيني در يك فعاليتهاي پراكندة واژه فرهنگستان ايران

سـازي   يكي اينكه فراينـدهاي واژه  :و جهت زبان فارسي را تقويت كرداين فرهنگستان از د    
شـد، احيـا كـرد،     كار گرفتـه مـي   هاي ديگر كمتر به جز در زبان شعر در عرصه هفارسي را، كه ب

اي  چنانكه پس از آن نيز هر فرد يـا مؤسسـه   ديگر اينكه اين روشها را تا حد زيادي رواج داد، 
آورد. اكنـون دسـتگاه    شد غالباً به همـان روشـها روي مـي    مي كار ساختن اصطالح به كه دست
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 voiceless واك بي

 voiced  دار واك

شده است. با اين واژه  گرفته -vakاز ريشة باستاني  نيز : اين لفظphonemeبر واج در برا .3
  شده است، از جمله: شناسي ساخته اصطالحاتي چند در زبان

 phonology  شناسي واج

  phonemic  واجي
  allophone  واجگونه

اخت هاي باال، از برخي پيشوندها و پسوندهاي باسـتاني و ميانـه نيـز در سـ     عالوه بر واژه    
  ها استفاده شده است: برخي واژه

و  »بـر « و بن مضارع فعل بـردن  -taraاز لفظ  ،transportationدر برابر  ترابريدر واژة  .1
) از فارسـي  ـاستفاده شده است. در اينجا حرف اضافه يا قيد (ترا »ي ـ«پسوند اسم مصدرساز 

  .رفته استكار  ه صورت پيشوند بهب وشده  گرفته »از ميان«و  »آنسوي«به معني  tara –باستان 
 پاد«از پيشوند پادمتقارن  ،پادكنش ،پادجريان ،پادآماج ،پادتن ،پادزهردر الفاظي همچون  .2
  از ايرانـي   » ـ  پـاد «پيشـوند   اسـتفاده شـده اسـت.    »ضـد «و  »مخـالف «براي بيان مفهوم  » ـ

  گرفته شده است. pādو ايراني ميانة غربي  pāti –باستان 
فارسـي ميانـه    »يك ـ«از پسوند نسبت  algorithmicدر برابر  »خوارزميك«صطالح در ا .3

  براي ساخت صورت صفتي خوارزمي استفاده شده است.
بـا    دشواژه ،پرور دش ،رويش دش  ،ژدودد ،مي دشد ،دژخيم ،دشنام ،آگاه الفاظي همچون دش .4

ايرانـي ميانـه غربـي كـه برگرفتـه از       »ـدژ«و  ايراني باستان» ـدژ«يا  »ـ دش«استفاده از پيشوند 
  ساخته شده است. »بد«است به معني  »ـدژ«

شده از زبانهاي  گرفته هاي ديگر گوياي اين است كه عناصر وام مثالهاي باال و بسياري نمونه    
دليـل نزديـك بـودن     شوند و بـه  تركيب مي هاي فارسي واژهباستاني و ميانة ايراني به راحتي با 

آفـرين   هاي دستوري و ساختهاي صرفي آنها با زبان فارسي امـروز كـاربرد آنهـا مشـكل     قولهم
  مشروط بر آنكه با مفهوم و شيوة كاربرد آنها آشنا باشيم. ،نخواهد بود
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ايراني در دوران باستان و دوران ميانه شـامل گويشـهاي متعـددي بـوده     زبانهاي هريك از     
ونشان بعضي از آنها را در دست داريم و آثار مكتوب آنها تنها متعلق به چنـد   است كه تنها نام

  رسميت يافته و زبان اداري و دولتي يا زبان ديني بوده است. داليل مختلف گويش است كه به
وجود تفاوتهاي اندك ميـان   كثرت مفاهيم مختلف و علت بهظ بيگانه گزيني براي الفا در معادل

 توان ، ميردپيدا ك يدر زبان فارسي امروز الفاظ مناسبنتوان در علوم، چنانچه مفاهيم گوناگون 
گويشـها و زبانهـاي زنـدة ايرانـي و در مرحلـة بعـد از گويشـها و        هاي  در مرحلة اول از واژه

ر موارد نادري كه در فارسي امروز پيشوند يا پسوند مناسبي يافـت  د .دزبانهاي باستاني بهره بر
تـوان از پسـوندها و پيشـوندهاي زبانهـاي باسـتاني نيـز        مي ،بداند صالحنشود و فرهنگستان 

  استفاده كرد.
برخي از پيشوندها و پسوندهاي زبانهاي باسـتاني و ميانـة ايـران در برخـي كلمـات زبـان           

تـوان بـه تنـوع     د. با زنده كردن اين عناصـر مـي  ني امروز زايايي ندارشوند، ول فارسي ديده مي
  واژگاني در حوزة علوم دست يافت.

شده و فرهنگستان نيز بر  هايي اخذ واژهدر چند سال اخير از زبانهاي باستاني و ميانة ايران     
  آيد: در زير ميهايي از آنها  كه نمونهآنها صحه گذاشته است 

گرديدن و گشتن و متحول «به معني  -vartاين لفظ از ريشة  :variationر وردش در براب. 1
در فارسـي   »نورديـدن «و  »گـردون «و  »گرديـدن «و  »گـرد «هاي   ه گرفته شده است. واژ »شدن

  امروز از همين ريشه است. با لفظ وردش اصطالحات زير ساخته شده است:  
  
رداييناو  invariance  

   covariance  رداييو هم
رداييپادو  contravariance  

شـده و چنـد    گرفته »گفتن«به معني  -vak: اين لفظ از ريشة باستاني  voiceواك در برابر  .2
  واژه با آن ساخته شده است، از جمله:

  vowel  واكه
 vowel gradation, ablaut   گشت واك

  phonation  سازي   واك
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ساختواژي زبان فارسي بسيار فعـالتر از گذشـته اسـت، چنانكـه برخـي ونـدها كـه قرنهـا در         
كـار   سـازي تخصصـي بـه     كـه نـه تنهـا در واژه    انـد  رفتند چنان فعال شده كار نمي سازي به واژه
شـود.   رصة عمومي است نيز بـا آنهـا سـاخته مـي    به ع هايي كه متعلق روند، بلكه گاهي واژه مي
يافته به دو دليل ضرورت دارد: نخست اينكه شمار اصطالحات مـورد نيـاز    گزيني سازمان واژه

هاي متعددي تقسيم شده اسـت   در هر حوزة علمي بسيار زياد است، دوم اينكه علوم به شاخه
هاي ديگر نيز مطرح  در شاخه ها مطرح است و بسياري از مفاهيمي كه در هريك از اين شاخه

سـازي دسـت بزنـد     هـا جداگانـه بـه اصـطالح     اگر هريك از شـاخه در چنين وضعيتي است. 
بگذريم از اينكه در يك شـاخة واحـد    شود،  اصطالحات متفاوتي براي يك مفهوم برگزيده مي

وجـود  اگر نهـادي   رو،  نيز ممكن است براي يك مفهوم يگانه چند اصطالح اختيار شود. ازاين
آيـد. در   وجـود نمـي   به معيارگاه زبان علم  نداشته باشد كه اين اصطالحات را يكسان كند هيچ

هـاي   گرفـت، حتـي در حـوزه    يافتـه صـورت نمـي    صـورت سـازمان   گزيني به اي كه واژه دوره
شـناختي   ومـرج اصـطالح   سياسـي، نيـز هـرج    ةشناسـي و فلسـف   تر علوم، مانند جامعـه  عمومي
معـادل   چنـدين هاي بيگانه، مانند اتوپيـا،   ه بود. چنانكه براي برخي واژهآوري پديد آمد حيرت

وجود نهادي كه اين مهم را سـازماندهي و   ،در نتيجهكدام نيز رواج نيافت.  پيشنهاد شد و هيچ
كـه يكـي از   شـد   تشـكيل  فرهنگستان زبـان و ادب فارسـي  و  هدايت كند ضرورت پيدا كرد

  .ه و روشمند استيافت گزيني سازمان وظايف آن واژه
  
  گزيني منابع واژه  .3

گزيني از آنها بهـره   توان در واژه هايي است كه مي گزيني مجموعة واژه منظور از منابع واژه
  اند از: اين منابع عبارت گرفت.

نظر از  صرف آيند،  شمار مي فارسي بهايم  آورده 4. 1آنچه در هايي كه بنابه  همة واژه  1. 3
 .تبار آنها

كه زبان فارسي مانند هر زبان صاحب  پس از تعريف واژة فارسي گفته شدش تعاريف، در بخ
وام گرفتـه اسـت. شـمار بسـيار زيـادي از ايـن        هاي زيادي را از زبانهاي ديگر به قدمت، واژه
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ـ  ها چنان با زبان فارسي درآميخته واژه جـز بـراي اهـل فـن      هاند كه تشخيص بيگانه بودن آنها ب
» واژة فارسـي «اي بنابر معيارهايي كه در بخش تعاريف در ذيل  ست. اگر واژهميسر نيآساني  به

بـرد. در   كـار  گزينـي بـه   اي در واژه هيچ دغدغه را بي  توان آن آورديم فارسي محسوب شود مي
مدنظر قرار گيرد، امكـان  در اي كه شايسته است  برگزيدن يا ساختن اصطالح مهمترين ويژگي

در فراينـدهاي  بـردنش  كـار   اي مختلف دستوري و نيـز امكـان بـه   ه چرخش آن واژه در مقوله
يـك واژه  تبـار  گزينـي   توان گفت كه در واژه در يك كالم مي  رو، سازي است. ازاين بعدي واژه

  در قياس با زايايي آن در مرتبة دوم اهميت قرار دارد.
  
  .زندة ايراني و گويشهاي به زبانها هاي متعلق واژه  2. 3

اي را در برابـر   آينـد، نتـوانيم واژه   شمار مي هايي كه بنابه تعريف فارسي به ان واژهچنانچه از مي
به زبانها و گويشهاي زندة ايراني اسـتفاده كنـيم.    هاي متعلق توانيم از واژه مي ،مفهومي برگزينيم

زبان را انـدكي   ، در مناطق محدودي رايج هستند اًهاي گويشي كه صرف كاربردن واژه هرچند به
شان به خـانوادة زبـان فارسـي     دليل تعلق ها به استفاده از اين واژه ،كند فهم بودن دور مي همه از

ها در كاربرد همگـاني   هاي بيگانه رجحان دارد. البته استفاده از اين واژه بر استفاده از واژه قطعاً
شود، ولي براي اصطالحات علمـي و تخصصـي كـه كـاربرد عمـومي ندارنـد، در        توصيه نمي

زبانهـايي   ،رسد. منظور از زبانها و گويشهاي زندة ايراني نظر مي اشكال به ورت ضرورت، بيص
 چون كردي و بلوچي و گيلكي و مازندراني و گويشهايي نظير سـيوندي در فـارس و گـويش   

هاي مختلف فارسي، مانند شيرازي و خراساني و كرماني  زردشتيان در يزد و كرمان و نيز لهجه 
زبان فارسي پيش از اين نيز در جريان گسـترش خـود از بسـياري از عناصـر      و كاشاني است.

هـايي   زبانهاي ايراني بهره برده است و امروز نيز تحت تأثير ارتباط با زبانهاي زندة ايراني واژه
گيري در حـد محـدود در ميـان عامـة مـردم       گيرد. تا آنجا كه اين وام دهد يا وام مي را وام مي

شـود، امـا چنانچـه     طبيعت زبان سازگار است و امري عادي محسوب مـي  گيرد، با صورت مي
ريـزي زبـان بـه انجـام      قرار باشد كه اين امر را نهادهايي مانند فرهنگستان و در رونـد برنامـه  

رسانند، شايسته است كه سنجيده و با دقت صورت گيرد. با توجه به اينكه ايران داراي مناطق 
هاي ايـن زبانهـا در    هنگها و آداب مختلف است، استفاده از واژهجغرافيايي بسيار متفاوت و فر
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تواند بر تشخص زبان علم و دقت علمي كار بيفزايـد.   مورادي بسيار راهگشا خواهد بود و مي
  هايي از كاربرد الفاظ گويشي در زبان فارسي علمي است: هاي زير نمونه واژه

ادب  شود و فرهنگسـتان زبـان و   ق ميكه در لهجة نيشابوري به نوعي آب ميوه اطال خوشاب
  تصويب كرده است. (compote)فارسي آن را در مقابل كمپوت 

كه در گويش بخشهايي از مناطق جنوبي ايران به معنـي خـراب شـدن و خـرد شـدن       مبيدنر
 collapsedو  collapseترتيب در مقابـل   (به همبيدمبش و ستارة رهاي ر است و از آن واژه

starرفته است. كار شناسي به) در اختر  
 كوتـاه گرفته شده است و فرهنگسـتان بـا   معني داماد  بهدر زبان كردي  »زاماد«كه از لفظ  زامه

بـه معنـاي    spermatozoidيـا   spermآن را در مقابـل   ه -كردن آن و استفاده از پسـوند  
  تصويب رسانده است. ياختة جنسي نَر بالغ به

  
  .به زبانهاي باستاني و ميانة ايران قهاي متعل ها و ريشه واژه  3. 3

توانـد يكـي از منـابع اخـذ واژه در      هاي زبانهاي باستاني و ميانة ايران نيـز مـي   ها و ريشه واژه
. زبان فارسي كنوني بازماندة اين زبانهاسـت و چنانچـه بخـواهيم ميـان     باشدگزيني علمي  واژه

ارجح است كه به  انها دست به انتخاب بزنيمبه اين زب به زبان بيگانه و الفاظ متعلق الفاظ متعلق
ضرورت استفاده كـرد، چـرا كـه     به هنگام اين زبانها روي آوريم. از اين زبانها بايد با دقت و 

  زبانان نامفهوم و نامأنوس است. همانند الفاظ بيگانه براي فارسيمعموالً هاي آنها  واژه
  اند: قائل شدهدورة اصلي زبانهاي ايراني سه  متخصصان زبانهاي باستاني براي

هايي به زبانهاي ايراني برجامانـده   دورة باستان كه از قديمترين زماني كه از آن آثار و نوشته. 1
  يابد. هخامنشي پايان مي سلسلةشود و با انقراض  است آغاز مي

هـاي ايـن   ناسالم است. هرچنـد برخـي از زبا  ظهور اشكانيان تا  دورةدورة ميانه كه از آغاز . 2
 رفته است. كار مي تا قرن سوم هجري نيز رواج داشته و به هدور

دورة جديد كه از آغاز دورة اسالمي تـاكنون در سـرزمين پهنـاور ايـران رواج داشـته و در      . 3
 ،گفتار و نوشتار ميان طوايف مختلف ايراني متداول بـوده اسـت. از زبانهـاي مهـم ايـن دوره     

 فارسي دري است.


