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 مقدمه  0
اسف نن در یدن  شهاسی مبح  انگییش اصطالحات  یکی از مفاهیم نلیدی در اصطالح

گونن تعری  نرد نن صورت آوایی یا نوشتاری ین اصطالح  توان آن را این نگاا نلی می

سدمف مفهدور یدا معهدای آن اصدطالح       تا چن مییان هدایتگر ذهن شهوندا یا خوانهدا بن

 مشاهدا نرد: گرانیلورن و د دگاایدر د توان یرا م  یتعر نیتر جام اسف. 

و  رنددا یندن گ  یا گوندن  بدن  ،در صدورتِ آن  یاحد واژگدان و یاز محتوا یبخش یفرافکه

را بدا داند  موجدود     یواژا بتواند برداشت  از مفهور آن واحدد واژگدان   نههدة اففیدر

 یشدهاخت  بر ابعداد روان   یتعر نی( در اassociationمرتبط سازد. لفظ ارتبا  )  یخو

 (.:2008  89)بن نقل از  دارد دیآن تأن یبودگ و مدرج یشیانگ

هدای مصدو  فرههگسدتان زبدان و اد       حاضر، این مسدئلن را دربدارة واژا   ةدر مقال

فارسی در حوزة فییین بررسی خواهیم نرد. برای این نار ابتدا بن پیشیهة بررسدی ایدن   

شهاسی، نگاا خواهیم نرد. بسیاری  موضوع، هم در حوزة زبان عمومی و هم در اصطالح

مبهای نظری ما در این مطالعن خواهد بدود.   ،در این پیشیهن گرفتن های انجار بهدی از دستن

های پیشین ارائدن و   بهدی های خود را در حوزة فییین با الهار از دستن بهدی سپس، دستن

 تحلیل خواهیم نرد. 

 ها پیشینۀ مطالعات دربارۀ انگیزش واژه  1
 یونان باستان 1-0

تدر از ظهدور علدم     تههدا رددیمی   ها ندن  اندیشیدن دربارة رابطة میان صورت و معهای واژا
شهاسی اسف و بن یوندان باسدتان    تر از ظهور علم زبان شهاسی، بلکن حتی ردیمی اصطالح
هدای   گردد. این مسئلن برای افالیون و ارسطو بن این شکل مطرح بود نن آیدا واژا  بازمی

معتقدد بدود    (. افالیونand  2004: 1 )زبان، یبیعی هستهد یا رراردادی؟ 
ها و  یعهی رابطة میان واژا  های جهان هستهد هایی یبیعی برای پدیدا ها برچس  نن واژا

را در جهان « چییی»تر، از نظر افالیون شخص  معهای آنها یبیعی اسف. بن عبارت سادا
گیرد و در ارتبا  بدا دیگدران    او این نار را یاد می  صورت یبیعی نامی دارد بیهد نن بن می
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برد. ارسطو برخالف استادش رائل بن رابطة رراردادی میان واژا و معهدی   نار می  را بنآن 
 (.31: 8933صفوی )آن بود 

 (0906) دیدگاه فردینان دو سوسور  1-1

ندن همدان    8،های زبانی شهاس سوئیسی، فردیهان دو سوسور، در بح  ماهیف نشانن زبان

او  9و مدلول. 1دالمانهد سکن دو رو دارد:  ها باشهد، معتقد اسف نن ین نشانة زبانی واژا

صدورت آوا و در نوشدتار    برد نن در گفتار بن نار می  لفظ دال را درمورد صورت واژا بن

رویدن در   یابدد. سوسدور معتقدد اسدف رابطدة میدان ایدن دو        صورت نویسن تجلی می بن

هدا وجدود   های زبانی دلبخواهی اسف  یعهی هیچ رابطة یبیعدی و مهطقدی میدان آن    نشانن

ندامالً  »هدای زبدانی را بدن     داندد و نشدانن   بدودن را نسدبی مدی    ندارد. سوسور دلبخواهی

(. سوسدور  :and  2004  1)نهد  تقسیم می« نسبتاً دلبخواهی»و « دلبخواهی

 vingtنهدد. بدرای مثدال، او دو واژة فرانسدوی      نیی بیان می 3انگییش را از دیدگاا صرف

نهد. اولی را نامالً ناانگیختن و دومی را  نوزدا( را با هم مقایسن می) dix-neufبیسف( و )

نُدن(  ) neufدا( و ) dixیعهدی   ،دلیدل رابدل اسدتهبا  بدودن از معهدای اجدیای سدازندا        بن

 .(85 :1993 )داند  انگیختن می نیمن

 (0961) دیدگاه استفان اولمان  1-1

معهدایی   (9صدرفی    (1آوایدی    (8داندد:   مدی  استفان اولمان انگییش زبانی را سدن ندوع  
( 1962: 81.) 

مطرح اسف نن در آنها میان دال و مدلول تشابن صوری  1آواها در نار 1انگییش آوایی
های مشتس یدا مرنّد  وجدود دارد ندن در آنهدا از       در واژا 3وجود دارد. انگییش صرفی

آیدد. بدرای مثدال، در     دسف می  حاصل جم  تکواژهای سازندة واژا معهی نل ترنی  بن

                                                                                                                   
1. linguistic signs   2. signifiant  3. signifié   
4. morphology   5. phonetic motivation 6. onomatopoeia   
7. morphological motivation 
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اسف. ورتی همین پسوند در نهار نلمة « نههدة نار»مبیّنِ « گر-»پسوند « اغتشاشگر»واژة 
« نهدد  نسی نن اغتشاش مدی »شدا معهای  گیرد گویشور از واژة مشتس ررار می« اغتشاش»

مدورد   شباهف یا مجاورت و ارتبا  معهاییِ مفهورِ 8نهد. در انگییش معهایی، برداشف می
گیرد. انگیختگی براساس شباهف معهایی  ای دیگر، مبهای انگیختگی ررار می نظر با پدیدا
شدهاختن  « مجداز »و براساس مجاورت و ارتبا  معهایی با اصطالح « استعارا»با اصطالح 

 شود. می

 ( 0991)دیدگاه ژانگ ژییگ   1-4

هدای اولمدان از    یبهدد  شهاس چیهی، در ضمن بررسدی دسدتن   ، زبان(8331) 1ژانگ ژییگ

ها مسئلة خدط   های او نارساسف، زیرا در بعضی زبان بهدی نهد نن دستن انگییش، بیان می

هایی  دارد نن زبان شود. او در ارتبا  با نار اولمان اظهار می ها مطرح می در انگییش واژا

ا های انگلیسی، فرانسدن و آلمدانی، از خدط التدین اسدتفاد      نن او بررسی نردا، یعهی زبان

گیرد نن از خدط   ها زبان چیهی ررار می نههد نن خطی الفبایی اسف. در مقابل این زبان می

نگار صورت نوشدتاری نلمدات مُعدرّف     های اندیشن نهد. در خط استفادا می 9نگار اندیشن

معهی نوا( در زبدان   بن)« شان» ةهایی نن او آوردا نلم مدلول آن نلمن اسف. یکی از مثال

شود نن شمایلی از مفهور نوا اسف. او براسداس   نوشتن می 山صورت  چیهی اسف نن بن

 نهد. را مطرح می 3این شواهد انگییش خطی یا نگاشتاری

 (0971)دیدگاه دروزد و سیبیک   1-5

 نههددد و بددرای بسددط آن،   بهدددی اولمددان را تأییددد مددی   دسددتن (8339) 1دروزد و سددیبین
 یشید باراعددا و انگ  ییمعهدا  - یاژسداختو  یشید انگرا بدن دو گوندة    1انگییش سداختواژی 

یدا   3زدایدی  نههد، نن این گونة اخیر محصول انگییش تقسیم می راعدا یب ییمعها - یساختواژ

                                                                                                                   
1. semantic motivation 2. Zh.    3. ideogram   

4. graphic motivation 5. L. , & W.  6. morphological motivation   

7. demotivation 
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بهددی   . اساس ندار ایدن دو نفدر تقسدیم    (42 :2009  بن نقل از)اسف  8شدگی واژگانی
خود را از نار ایدن  برداشف  (1113)ها بن دو دستة انگیختن و ناانگیختن اسف. مایکیهگ  واژا

 .شهاس در جدول زیر نشان دادا اسف دو زبان
 

 ناانگیخته انگیخته

    1آوا نار

   ،3اشتقاق 9ترنی ،

 1گروا نحوی

 

   ،3تکواژ مهفرد 1تکواژ، 
   ،]نلمن[شهاختی  مهشأ ریشن

  ،شدا تکواژ اصطالحی
   1نلمات اختصاری

  انتقال استعاری یا انتقال مجازی

  نمن عهاصر بیگانن و بومی بن 3سازی نوواژا

 88های بیگانن از زبان 81گیری ررض 

  زدایی  انگییش 81انگییش صفر،

  اصطالح انگیختة غیرمهطقی  

 انگیخته اصطالحاتـ تعبیر مایکینگ از دیدگاه دروزد و سیبیک دربارۀ  0جدول 

 

مهدد و   راعددا  یشید براسداس انگ  یختگیانگ یدوگان میبا تعم نیبیدروزد و س یبهد یبقن
خلدس   یعهد ی یش،یانگ هدیفرا یابعاد ارتبای انگریب یبهد میتقس نیمرتبط اسف. ا راعدا یب

                                                                                                                   
1. lexicalization                2. Onomatopoetika (de.) = onomatopoeia (en.)  

3. Zusammensetzungen (de.) = composition (en.)    4. Derivate (de.) = derivation (en.)  

5. Syntagmen (de.) = syntagm (en.)              6. Moneme (de.) = morpheme (en.)  

7. monomorpheme     
8. Abkurzungswörter (de.) = abbreviative word (en.)    
9. Neubildungen (de.) = neology (en.)             10. Entlehnungen (de.) = borrowing (en.)  

11. fremden Sprachen (de.) = foreign languages (en.)  

12. Nullmotivation (de.) = zero motivation (en.)  
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 فیبدا شدفاف   دید را نبا یشید اسف. آنها معتقدندد ندن انگ   ،«گر  یخودتوص»اصطالحات 
 یسداختواژ  یختگد یهمدان انگ  نامهد، یم ”sprechend“آنان   در نظر گرفف. آنچن کسانی

 یازهدا ین یج برمبهدا رّمدد  یکدرد یبدن رو  شدتر یب  یظدر، گدرا  مه نیاز ا مهد اسف. راعدا
 ،یشدهاخت  یو معه یلحاظ ساختواژ اگر اصطالحات شفاف، بن یعهیاسف   یناربردشهاخت
سدادا و   یضد باشدهد، اسدتفادا از الفداظ رر    ریناربردپدذ  ییمتفاوت و متمدا  یها در بافف
و  یفداز  یمهطقد  ن،یبهابرااسف.  ریپذ نیها توج بافف یدر برخ یین یدلبخواه ای ختنیناانگ
وجدود  « اصدطالحات  ختدة یانگ یهدا  انتخا »و  «ختنیاصطالحات انگ» انیم ییبرانگ ابهار

ناررفتدن   شدا و بن اصطالح طیبس یها ها و واژا مانهد سرنار ختن،یدارد: گاا اصطالح ناانگ
و  یو فرههگد  یزبدان  یارهدا یاسف نن در آنهدا مع  یا ختنیانگ یها انتخا  جةیدر متن، نت

 اند. در تعامل گریکدیبا  رایغ

فدرض اسدف ندن     نیبر ا یمبته یشیمعتقدند نن جوهرة انگ (8339) نیبیو س دروزد

 یحتد   ،ید ترت نید ا باشدد. بدن   ختدن یانگ دید اصطالح و واژا اسف نن با یریگ شکل وةیش

فقدان عامدانة  یموارد نی. در چهردیگ یررار م ختنیهم در رال  انگ ختنیناانگ یاصطالح

آگاهاندن و   یختگینداانگ  ن،ی. بهدابرا شدود  یم یقتل یشیانگ لیدل انگریاسف نن ب یشیانگ

امدر در زبدان علدم،     نید ا)نلمدات باشدد    یریگ شکل یبرا یلیدل تواند یخود م دایسهج

 رو، نید باشد، رابل در  اسدف(. ازا  رشفافیغ یاصطالح میخواه ینن آگاهانن م یههگام

توان در  یصفر را م یشیاصطالح انگ ن،یمچهدر رواعد ساخف اصطالح و ه یختگیناانگ

 آگاهانن مرتبط اسف. یختگیبا ناانگ ییرح نرد نن بن نوع دگااید نیهم

 (0990)دیدگاه کوکُرک   1-6

بدن  )شکل زیدر اسدف    بهدی انواع انگییش، بن برای دستن (8338) 8مدل پیشههادی نونُر 

 :(44 :2009 نقل از 

                                                                                                                   
1. R. . 
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 ررارداد                             

 
 انگیختگی                                           8بودگی دلبخواهی        

     ناانگیختن()           
  1بسیط  ةواژ -     
 9نویسی رراردادی نوتاا -    

  

 معهایی                      اختصاری               ررضی               1نحوی           3ساختواژی     آوایی/ نگاشتاری   

 های ذاتی مشخصن .8  3نویسی اختصاری نوتاا .8         مستقیم   .8  شدگی واژگانی .8         اشتقاق   .8       1تقلید مستقیم .8

 ای های رابطن مشخصن .1                81ترخیم  .1   شدا یکپارچن .1                    3تغییر مقولن ال (        1نمادگرایی .1

 83استعارا .9        89حذف بن رریهن .9  81برداری گردا .9                    88سازی  ( پس         

 81مجاز .3           سازی   سرواژا .3                            81پ( وندافیایی         

 81جیء بن نل ال (                             83ت( پیشوندافیایی         

 83ث( پسوندافیایی         

 11( وندافیایی چهدگاننج         

 18( اشتقاق چهدساختیچ         

 ]ترنیبات عالمانن[ 11هموندی .1     

 ترنی  .9     

 (075: 0990)ـ انگیزش از نظر کوکُرک  0نمودار 

 
 

دارد:  یدوگددان ییمبهددا نیبیهمانهددد مدددل دروزد و سدد ییددن یختگددیمدددل نددونُر  از انگ
« بودن یررارداد»را با  «بودن  یدلبخواه». نوار  «یبودگ یدلبخواه»در تقابل با  «یختگیانگ»
تدا حدد    یختگد یگرا تعداد و شدمار مدوارد انگ   مدل ساخف نی. در اردیگ یدر نظر نم کسانی

                                                                                                                   
1. arbitrariness  2. denomination simple (fr.) 3. brachygraphie arbitraire (fr.)   
4. morphology  5. syntactic  6. imitation direct   
7. brachygraphie abbreviative (fr.)   8. symbolism  
9. improper (fr.) = conversion (en.)   10. troncation (fr.) = truncation (en.)  
11. regressive (fr.) = backformation (en.)   12. calque  
13. ellipse (fr.) = ellipsis (en.) 14. metaphor  15. affixation   
16. metonymy  17. prefixation  18. synecdoque (fr.) = synecdoche (en.)  
19. suffixation  20. multiple  21. polysyntactic      
22. confixation   
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 «یختگد یانگ»نکتن اسف نن  نیبر ا دی. مدل نونُر ، دروار ، تأنابدی یم  یافیا یریچشمگ
 یسداز  اصدطالح »مشدابن   کدرد یرو نید اصطالحات اسف. ا یپردازش ساختواژ یصلهستة ا
 یمثابدة مددل   اصطالح زبان مبدد،، بدن   گر،ید عبارت اسف. بن (11: 8331) 8در نگاا سگر «نی انو
 .ردیگ یساخف اصطالح زبان مقصد ررار م یشهاخت روان یمبها ختن،یانگ

 (1119)دیدگاه یوهان مایکینگ   1-7

و ندونُر   ( 8339)هدای دروزد و سدیبین    بعد از معرفدی مددل   (1113)گ یوهان مایکیه
ارائدن   1 نمدودار شدکل   داند و مدل پیشههادی مکمل خدود را بدن   آنها را نارسا می (8338)
 .دهد می

 شناسان شناختی دیدگاه زبان  1-8
میالدی ظهور پیدا نرد، بدا نگداهی تدازا بدن      31نن در اواخر دهة  1شهاسی شهاختی، زبان
بان و مسئلة انگییش در آن، مخالفتی جدّی بدا دیددگاا سوسدور دربدارة دلبخدواهی و      ز

شهاسان شهاختی معتقدند نن زبان در تمار  های زبان نردا اسف. زبان ناانگیختن بودن واژا
شهاسدی   فقط در واژگان، انگیختن اسدف. ایدن مسدئلن در زبدان     سطوح ساختار خود، و نن

 گرفتددن اسددف. تصددویرگونگی بددن ارتبددا  3گونگینددار تصددویر 9گددرا شددهاختی و نقدد 
تصویرگونن میان ساخف معهایی و مفهومی زبان از ین سدو و سداخف دسدتوری آن از    
سوی دیگر داللف دارد. بریبس این اصلِ ارتبدایی، هرچدن سداخف معهدایی و مفهدومی      

 :8931دبیرمقددر  تبد  آن سداخف دسدتوری نیدی پیچیددا خواهدد بدود )        تر باشد بن پیچیدا

شهاسان شهاختی تأنید فراوان بر اصل تصویرگونگی در زبان دارندد و ایدن    (. زبان91-91
دانهد. برای مثال، در  اصل را در سطحی فراتر از واژا، حتی در سطح جملن نیی صادق می

صورت بهد شریی+ بهد پاین اسف  یعهی همیشدن   ها ساخف جمالت شریی بن تمار زبان
 آیم. من هم می، اگر تو بیاییآید  مثالً:  میبهد حاوی شر  پی  از بهد پاین 

                                                                                                                   
1. R, J. -C.    2. cognitive linguistics     
3.functional linguistics   4. iconicity   
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 ررارداد
 (8شهاختی = شر  صحف نشانن)


 بودگی                                                                         انگیختگی دلبخواهی

 دار( دارای مبهای معهی)      دار(                                                            فارد مبهای معهی)
 

 1انگییش مصداری()مستقیم     1ای( واژا انگییش درون)غیرمستقیم         3اختصار مصهوعی     9واژة بسیط        1زاد واژة هیچ
 های مصهوعی( در زبان)                                       

 آوایی        نگاشتاری/ خطی                                                                                                             
 3انگییش صوری       1انگییش نشانن بن نشانن             3انگییش مفهومی

 
 89/گردش وانن 81رافین          88های ررضی واژا   (  81شدگی = اصطالح)ساختواژی          معهایی  

 
 81یررض ةترجم   81افتنیرییتغ یریگ ررض  میمستق یریگ ررض  83نارص(    استعارا    مجاز    چهدمعهایی)جیئی      نامل       

 
 مکانیکی()ترخیم                83"واژ نرنبری"        راعدا باراعدا  بی

 
 11سازی سرواژا          83سازی آمییا            81سازی بریدا                                                  

 ]ترنیبات عالمانن[اشتقاق   ترنی        گروا نحوی  هموندی 
 

 (1119) دادۀ یوهان مایکینگ مدل بسط ـ 1نمودار 
است( پوشانی هممعنی امکان  پیکان دوسر به)

                                                                                                                    
1. semiotic 

1 .ex nihilo   زایدی   زاد در ذیل مبح  ریشن ساخف هیچ(root creation)   شهاسدی تداریخی مطدرح     در سداختواژا و زبدان
گوندن   سدرونار داریدم. در ایدن    (motivated root-creation)زایدی انگیختدن    های جدید گاا بدا ریشدن   شود. در خلس ریشن می

زاد اسدتفادا   زایدی هدیچ   ها، صورت جدید، مشابهی در ین یا چهد صورت پیشین واژگانی دارد. گداهی نیدی از ریشدن    ساخف
هدایی نظیدر    توان ارائن نرد. واژا واژی مهطقی از ساخف مورد نظر نمیشهاختی و ساخت گونن تحلیل واژا شود نن در آن هیچ می

سالن بن ندار میلتدون سدیروتا     3نن نودنی ، (googol)( و عدد گوگل 8111نار تجاری نُدا  )ساختة جرج ایستمن در سال 
تخیلدی نیدی    های علمی ستانها در دا زادند. این ساخف های هیچ هایی از ساخف خلس نرد، نمونن 8311اولین بار آن را در سال 

 ها ناربرد دارند. گونن روایف برای مفاهیم خاص و جدید این

3. simplex   4. artificial abbreviation             5. indirect (sign-internal motivation)   
6. direct (referent motivation) 7. conceptual motivation       

1 .sign-to-sign motivation  ( انگییش نشانن بن نشانن یا انگییش بیهازبانیcross-linguistic motivation). 
9. formal motivation  10. terminologisation          11. loans          12. rhyme      
13. ablaut   14. polysemy             15. modified          16. loan-translation       

83 .cranberry morphsعیهاً نقل شدا اسف. ،رو اینز  برای این اصطالح در زبان فارسی معادلی موجود نیسف و ا 

18. clipping  19. blending  20. initialism   
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 شناسی پیشینۀ پژوهش دربارۀ انگیزش در اصطالح  1

و شداگردان و پیدروان او    8شهاسدی، اویگدن ووسدتر    لم اصدطالح گذار ع های بهیان دیدگاا
شهاسی، بر رابطة مسدتقیم میدان صدورت     عهوان یکی از مکات  اصطالح همچون فلبر، بن

های مفهومی تأنید دارد نن این رابطن در اجیای ساختواژة اصطالح  اصطالح و مشخصن
صدر سدازندة اصدطالح بایدد     عها»نهدد:   شود. فلبر این دیدگاا را چهین بیدان مدی   مهعکس می

(. در این مکت  نالسدین،  19 :1984 )« های مفهور را مهعکس نههد ترین مشخصن مهم
هایی غیرمستقیم، همچون اسدتعارا   شود از اصطالحاتی نن این رابطن را بن شیوا سعی می

تدوان گفدف ندن در ایدن مکتد        سازند پرهیی شدود. بهدابراین، مدی    یا مجاز، مهعکس می
 اسف. ای آرمانی و مرجّح برای ساخف اصطالح یش ساختواژی گییهنانگی

اسف نن از مهظری شدهاختی   (1111)ترین مهتقد این مکت  نالسین، تمرمن  معروف
اسدتفادا از  » های اساسی در انگییش اصطالح اسف: معتقد اسف نن استعارا یکی از روش

گدذاری انگیختدن اسدف. ]...[     یدل بدن ندار   هدای ن  اللفظی مثدل بیدان اسدتعاری یکدی از راا     زبان غیرتحف

 (.4 :2000 ) «شهاسی سهتی از این پدیدا واهمن دارد اصطالح

 چارچوب نظری    4
زبدانی و   نگداا درون توان از دو جهبن نگاا ندرد:   شهاسی می بن مسئلة انگییش در اصطالح

اصدطالح تدا چدن     زبانی، این مسئلن مطرح اسف نن صورت در نگاا دروننگاا بیهازبانی. 
زبدانی رابطدة میدان     دیگدر، در انگیدیش درون   عبدارت  دههدة مفهور اسف. بن مییان بازتا 

اصطالح و مفهور مورد نظر اسف. برای توضیح این مطل  از مثل  معهاشهاسی آگدن و 
ای را  فرضدین  (8313) معهای معهیگیریم. آگدن و ریچاردز در نتا   نمن می 1ریچاردز
هدای   بن مصدداق  9های زبانی ازیریس تصور ذههی براساس آن صورت نههد نن مطرح می

ندن   1نمداد  3شوند. در یرح آنهدا بدرای توضدیح مسدئلة داللدف،      جهان خارج مرتبط می
جهان خارج  1یابد و مصداق ارتبا  می 3اندیشناسف، با نوعی  1واژاواحدی زبانی مانهد 

                                                                                                                    

1. E.    2. C. K.  and I. A  3. mental image 

4. signification  5. symbol    6. word   
7. thought   8. referent    
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بدن نقدل از صدفوی    )آورد  ا پدیدد مدی  گردد نن درنتیجن، مثلثی ر نیی بن همین اندیشن بازمی

 .دههدة آن مثل  اسف (. نمودار زیر نشان11: 8933
 

 تصور ذههی

 

 

 

 نماد                مصداق

 ـ مثلث معنایی آگدن و ریچاردز 1نمودار 

 

آگدن و ریچاردز برای نشان دادن این نکتن نن رابطة میان نمداد و مصدداق غیرمسدتقیم    
چدین   صورت نقطدن  یابد، این ضل  مثل  معهایی را بن تحقس نمی اسف و داللف میان این دو

 صدورت زیدر خواهدد    شهاسدی بدن   (. تعبیر ما از این مثلد  در اصدطالح  همان)اند  رسم نردا
 بود:
 

 مفهور( 1گوشة) 

 

 

 

 

 (9گوشة )اصطالح              ( مصداق8گوشة )

 شناسی مثلث معنایی اصطالح ـ 4نمودار  

 
بن پدیدة فیییکی یا غیرفیییکی وار  در جهان خارج از « مصداق»در مثل  دور، لفظ 

دههدة تصور یا شهاختی اسف نن انسدان از آن پدیددا در    نشان« مفهور»زبان اشارا دارد. 
دیگر، مفاهیم تصویرهای ذههی ین یا چهدد شدیء وارعدی یدا      عبارت ذهن خود دارد. بن
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ن رابدل تصدور یدا رابدل ادرا      شود ن شوند. شیء بن چییی گفتن می خیالی محسو  می
شدوند.   های ملموس مفهومی تبددیل مدی   های اشیای مورد نظر بن مشخصن باشد. ویژگی

های اشیا هستهد و در ترنی  با یکددیگر   ها حاصل فرایهد انتیاعی شدن ویژگی مشخصن
ای اسدف ندن در    واژا« اصدطالح »(. لفظ et al. 2015: 61 )سازند  مفاهیم را می

مربدو  بدن   « مصداق»فوق،  ةاز سن گوش رود. نار می  بان برای نامیدن آن مفهور بنین ز
لحداظ   همچهین مصداق و مفهدور بدن   مربو  بن جهان زبان اسف،« مفهور»جهان وار  و 

زبانی اسف و از زبدانی بدن زبدان    « اصطالح»شوند، ولی  زمانی  ابف و ایستا تلقی می هم
 شهاسی، از اهمیف  انوی برخوردار اسف و بدن  حدیگر متفاوت اسف. مصداق، در اصطال

 دلیل در این تحلیل بن آن نخواهیم پرداخف.  همین 

 0سازی ثانویه سازی اولیه در برابر اصطالح اصطالح  4-0

سدازی  انویدن    سازی اولین در برابدر اصدطالح   ( تماییی با عهوان اصطالح11: 8331)سگر 
برای ایالق بن فرایهد سداخف اصدطالح، بدرای    سازی اولین را  نهد. او اصطالح مطرح می
دیگدر، در ایهجدا    عبدارت  بدرد. بدن   نار می  پیدای  مفهور مورد نظر بنههگار   بن اولین بار،
سازی  انوین ههگامی اسف ندن   زمان اسف. اما اصطالح سازی هم سازی با مفهور اصطالح

و بخواههدد در دو   تر ساختن شدا و دارای اصطالح باشدد  ها پی  مفهور مورد نظر مدت
 وضعیف زیر جانشیهی برای آن اصطالح بیابهد:

گییهی برای اصدطالح زبدان    تب  آن، معادل ( انتقال دان  از زبانی بن زبان دیگر و بن8
 مبد، در زبان مقصد 

 استانداردسازی.ههگار   بن ( بازبیهی اصطالحات در ین زبان، مثال1ً

 نمودار انگیزش  4-1

مایکیهگ ارتباس شدا اسف، الگوی تحلیدل   1د1حد زیادی از نمودار نمودار زیر، نن تا 
 .ما از انگییش اصطالحات مصو  فییین خواهد بود

                                                                                                                   
1. primary vs. secondary term formation 
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 انگییش اصطالحات

 

 ناانگیختن             انگیختن نیمن              انگیختن

 

 واژة بسیط                     غیرمستقیم                        مستقیم                    

 

 نشانن بن نشانن                  مفهومی                           آوایی/ نگاشتاری            

 

 بهیاد واژا                       بهیاد           مفهور       معهایی           ساختواژی                          

 

 سازی آوایی گیری       ترجمة ررضی   مشابن سازی   استعارا      مجاز           ررض تقاق  گروا نحوی سرواژاواش اشتقاق  ترنی    ترنی 

 ـ مدل اقتباسی از مدل مایکینگ 5نمودار 

 

انگیختن و ناانگیختن تقسدیم   براساس این نمودار اصطالحات بن سن دستة انگیختن و نیمن

 ای زیر هستهد:  ه ها دارای ویژگی شوند. ناانگیختن می

 دیگر بسیط هستهد  عبارت فارد ساختار درونی و بن -

 «آوا ندار »بین صدورت اصدطالح و مفهدور تشدابن صدوری وجدود نددارد، یعهدی          -

  نیستهد

 معهای استعاری و مجازی ندارند. -

براساس ویژگی اول، اصطالح فارد انگییش ساختواژی، براساس ویژگی دور، فاردد  

 و براساس ویژگی سور، فارد انگییش معهایی اسف.انگییش آوایی یا نگاشتاری 

سازی غیربومی، مانهدد   های واژا هایی هستهد نن با استفادا از شیوا ها واژا انگیختن نیمن

های عربی در زبان فارسی یا پسوندهای اشتقاری التیهی در زبدان انگلیسدی، سداختن     با 

دانیم نن زایایی رواعد ساختواژی آنها  یانگیختن م دلیل نیمن  این  ها را بن اند. این واژا شدا

هدای ررضدی از    اند معموالً نم اسدف و فقدط بدر روی واژا    در زبانی نن بن آن وارد شدا

های  سازی ررضی بر روی واژا نههد. اگر عملکرد این عهصرهای واژا همان زبان عمل می
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نیدی بایدد انگیختدة     شوند هایی را نن با آنها ساختن می واژا  بومی نیی گسترش یابد، آنگاا

 نامل تلقی نرد.
انگییش اصطالحات در دسدتة انگیختدن بدن دو ندوع مسدتقیم و غیرمسدتقیم تقسدیم        

شود. انگییش مستقیم شامل انگییش آوایی یا نگاشتاری اسف نن در آن تههدا تشدابن    می

 صوری میان مفهور و صورت اصطالح مبهای انگییش اسف.

تن ایالعاتی اسف نن مبهدای انگیدیش را شدکل    اما انگییش غیرمستقیم مستلیر دانس

دههد، مانهد ایالعات دستوری در انگیدیش سداختواژی  ازجملدن ایالعدات دربدارة       می

ها  در انگییش معهایی، لیور دانستن ایالعاتی  واژا 8پذیری معهای وندها و رواعد ترنی 

عات دربدارة واژگدان   نشانة ایال بن بن  در انگییش نشانن دربارة مفهور مشبن و مفهور مشبن

عبارتی، دانستن زبان خارجی. لدیور دانسدتن چهدین ایالعداتی بدرای       زبان خارجی یا بن

 هدا را غیرمسدتقیم   شود ندن مدا ایدن ندوع انگیدیش      در  انگییش اصطالحات باع  می

 بدانیم.

 های پژوهش داده  5
 8938 اسف نن در سدال  8هیارواژة فییین های این مطالعن، فرههگ تخصصی  مهب  دادا

های حدوزة   در فرههگستان زبان و اد  فارسی چاپ شدا اسف. این فرههگ شامل واژا
های مرتبط با علم فییین، یعهدی اپتیدن، نجدور، نجدور      فییین در معهی اخص و حوزا

های  واژا با ساختواژا 1111رصدی و آشکارسازهاسف. این فرههگ درمجموع بیشتر از 
هدای ایدن مطالعدن     های موجود در این فرههدگ دادا  اگیرد. همة واژ بر می متفاوت را در

های نحوی  واشتقاق و گروا های ساختواژی اشتقاق، ترنی ، ترنی  اسف نن بن زیرگروا
های دخیل با اشدتقاق   ای و عبارت نحوی و گروا واژا شامل اسمی وصفی، اسمی اضافن

ستن نن شامل بدی   بهدی شدا اسف. از هر د های استعاری و مجازی تقسیم بیگانن و واژا
مورد اصطالح بود، تعدادی برای بح  در متن این پژوه  انتخا  شد، ولدی از   11از 

                                                                                                                   
1. compositionality 
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شد، نل اصدطالحات آن دسدتن انتخدا      اصطالح را شامل می 11هایی نن نمتر از  دستن
 شد. 

 انواع انگیزش اصطالح  6
ابطدة میدان   تدوان نگداا ندرد. یکدی از جهبدة ر      بن مسئلة انگییش اصطالح از دو جهبن می

اصطالحات و مفاهیم صرفاً در درون خود آن زبان، و دیگری جهبة ا ر زبان مبد، بر زبان 

هدای دیگدر، ندن      هدایی مانهدد زبدان فارسدی و بسدیاری زبدان        مقصد. جهبة دور در زبان

گیرندة مفاهیم و اصدطالحات از زبدانی دیگدر، مانهدد انگلیسدی، هسدتهد، مطدرح         ررض

زبانی و جهبة دور را انگییش بیهازبدانی   جهبة اول را انگییش درون شود. در این مقالن، می

 نهیم. گذاری می نار

 زبانی انگیزش درون  6-0

نامدد.   سدازی اولیدن مدی    زبانی همان نگاهی اسف نن سگر آن را اصدطالح  انگییش درون

هدا،    خواههد بدرای اولدین بدار بدرای اشدیا، پدیددا       سخهگویان ین زبان معموالً ورتی می

های آن چیی   ها یا هر آنچن نیاز بن صحبف دربارة آنها دارند واژا بسازند، بن ویژگی ایهدفر

دیگدر،   عبدارت  سازند مُعدرّف آن چیدی باشدد. بدن     ای نن برای آن می ا نههد تا واژ توجن می

هایی نامرتبط با چییی ندن در   سازی بر مبهایی استوار اسف و سخهگویان زبان از آوا واژا

ها  واژا های مُعرّف مفهور، نن در   نههد. همین ویژگی اش هستهد استفادا نمی یگذار پی نار

ها بن  زبانی انگییش واژا شوند. از نگاا درون ها می واژا نههد، مبهای انگییش  نمود پیدا می

 شود.  انواع آوایی، ساختواژی و معهایی تقسیم می

 انگیزش آوایی  6-0-0

آن از صددورت آوایددی بتددوان بددن معهددا رسددید.  انگیددیش آوایددی وضددعیتی اسددف نددن در

دههددة آن   دیگر، صورت آوایی اصطالح و همچهین، صدورت نوشدتاریِ نشدان    عبارت بن

 ها سرنخی برای رسیدن بن معها باشد. آوا
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هدایی ندن    واژا لحاظ ساختواژی سادا، یعهدی   های بن واژا شهاسی سوسوری،  در نشانن
شدوند  یعهدی    تهد، معمدوالً ناانگیختدن تلقدی مدی    تر نیس های نوچن  رابل تجیین بن بخ 

حال،  دهد. بااین ها هیچ سرنخی از محتوای معهایی آن واژا بن دسف نمی واژا صورت آن 
صورت نسبی، با مفهومی  هایی وجود دارد نن در آنها صورت واژة سادا، حدارل بن استثها
االیدار تحدف ندار مقولدة      رددیم ها از  آن اشارا دارند انگیختن شدا اسف. این استثها  نن بن
 (.99: 8931وحیدیان نامیار )اند  شدا آوا شهاختن  نار

 تدوان انگیختگدی آوایدی رائدل     های مصو  فییین برای موارد زیر مدی  در میان واژا

 شد:

 flux شار

یور نسبی دارای انگییش آوایی اسف و برای مفهور فوق انتخدا    شار در فارسی بن
شدود. در   جریدان مایعدات شدهیدا مدی    ههگار   بن یی اسف ننشدا اسف و مبهای آن صدا

یدابی آن در زیدر    نن ریشدن  ، فارد انگیختگی آوایی اسف، چهانfluxمقابل، واژة انگلیسی 
 .دهد نشان می

flux: [Middle English, from Old French, from Latin fluxus, from past participle  

   of fluere, to flow.] 

 fluid شاره
 

زمان دارای دو نوع انگیختگی اسف: آوایی و ساختواژی. انگییش آوایی  این واژا هم
اسف نن در سطرهای فدوق بحد  شدد. انگیدیش     « شار»آن مربو  بن بخ  پاین، یعهی 

بن بخ  پاین اسدف. دربدارة ایدن ندوع     « ا -»ساختواژی آن ناشی از اتصال وند اشتقاری 
، نیدی،  fluid. معادل انگلیسی این واژا، یعهدی  انگییش در جای خود صحبف خواهد شد

 همانهد مورد ربلی، فارد انگیختگی آوایی اسف.

 flow شارش

زمان دوگانن اسدف:   یور هم وضعیف انگیختگی این اصطالح نیی همانهد مورد ربل بن
 آوایی و ساختواژی. 
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 واژۀ بسیط/ ساده  6-0-0-0

 جدیای معهدادار نیسدف  یعهدی فقدط از یدن      تقسیم بن ا ای اسف نن رابل  ا واژة سادا واژ

ها فارد ساخف هسدتهد و   واژا تکواژ یا ین واژ ساختن شدا اسف. بهابراین، این دستن از 
نهدد.   درنتیجن، انگییشی نن ناشی از ساخف داخلی باشد دربارة آنها مصدداق پیددا نمدی   

 یدور   تواندد انگیختدن باشدد ندن صدورت آوایدی آن بدن        واژة بسیط تهها در صدورتی مدی  

 شهاسدی، نمایهددة مفهدور باشدد. اصدطالحات      مستقیم نمایهدة دال یا، در حوزة اصطالح

 شدوند و درنتیجدن، ناانگیختدن هسدتهد: آنتروپدی،      زیر در فارسی واژة سادا محسو  مدی 

آنُد، اپتین، الکترون، انرژی، بدر، برق، بُعد، اصطرال ، جدذ ، خسدوف، آیهدن، پرتدو،     
 ساین.

اند، برای بسیاری  نامة فییین( نن بن زبان فارسی راا یافتن ژا)واهمة این اصطالحات 
، زیرا هیچ تشابن صدوری  دنشو لحاظ آوایی ناانگیختن تلقی می زبانان بسیط و بن از فارسی

هدا در   واژا عهوان نمونن، با مقایسة بعضی از  شود، اما بن دیدا نمی ی آنهامیان آوا و محتوا
ها پی برد.  ان بن تفاوت انگییش ساختواژی در این زبانتو دو زبان فارسی و انگلیسی می

ای نن در فارسی انگییش ساختواژی ندارد ممکن اسدف در انگلیسدی دارای چهدین     ا واژ
 :انگییشی باشد و برعکس. برای مثال، واژة زیر چهین وضعیتی دارد

آنتروپی

entropy:[German Entropie: Greek en-, in. + Greek trope, transformation.] 

گونن نن از ریشة این واژا پیداسف، آنتروپی در زبدان انگلیسدی دارای سداخف     همان

هدای انگلیسدی،    واژا  برخدی از  نداربرد فدراوان ایدن اجدیا در      داخلی اسف. با توجن بدن 

زبان رادر بن تجیین و برداشف معهای ساختی از آن هستهد. امدا ایدن    گویشوران انگلیسی

توان تار و نامدل دانسدف، زیدرا ایدن اجدیا       در زبان انگلیسی نمیانگییش ساختواژی را 

تدوان آنتروپدی را در زبدان     عهاصر رایج و زایایی در زبان انگلیسی نیستهد. بهابراین، مدی 

توان در زبان فارسدی بدرای    انگیختن بن حسا  آورد. همین وضعیف را می انگلیسی نیمن

ر فارسدی ندامالً ناانگیختدن اسدف، زیدرا      های مشتس عربی رائل شد. امدا آنتروپدی د   واژا 

 دانهد.  گویشوران فارسی از آن تصوری ساختی ندارند و آن را غیررابل تجیین می
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 انگیزش ساختواژی  6-0-1

انگییش ساختواژی ین اصطالح مستلیر آگاهی از رواعد سداخف واژا در زبدان مدورد    
ر  معها ناشی از ایالعات دلیل، در انگییش ساختواژی، بخشی از د  همین  نظر اسف. بن

هدای اشدتقاری    ای نن براسداس افدیودن وندد    ا دستوری اسف  بن این معها نن مثالً در واژ
ها بخشی از معهای واژة مشدتس   ا اسف، ایالعات گویشور از معها و رفتار وند ساختن شد

از دهد. معهای دیگر این سخن این اسف نن انگییش ساختواژی  می را در اختیار او ررار 
با دانستن « گلخانن»گیرد. مثالً معهای  شکل می  دههدة واژا های تشکیل  تجم  معهای سازا

نشیهی ایدن اجدیا در زبدان فارسدی، یعهدی       دههدة آن و ترتی  هم معهای دو واژة تشکیل
آید. اگر معهای آن دو جدیء را ندن خدود ناانگیختدن      بن دسف می ،جایگاا هستن و وابستن
تدوانیم   ، مدی «گدل »هستة معهایی اسف ندن  « خانن»انیم نن در این واژا هستهد بدانیم، و بد

بفهمیم. بهابراین، سرنخ رسیدن از صورت بن معها در این « گلخانن»معهای مورد نظر را از 
تدوان بدن    لحاظ ساختواژی مدی  هاسف. اصطالحات را بن پذیری معهایی سازا واژا ترنی 

 گروا نحوی تقسیم نرد.واشتقاق و  انواع اشتقاق، ترنی ، ترنی 

 اشتقاق 6-0-1-0

ای بدا   ا اشتقاق عبارت اسف از افیودن وند اشتقاری بن ین پایدن و بدن دسدف آوردن واژ   
جمد  ایالعدات    هدای مشدتس از حاصدل    واژا معهایی متفاوت با واژة ربلی. انگیختگی در 

بدن دسدف   دستوری مرتبط با وند اشتقاری و ایالعات دستوری و معهایی مرتبط با پایدن  
ا را در  آید  یعهی دان  گویشور از نارنرد دستوری آن وند بخشی از معهدای آن واژ  می

نههددگی  »القانههددة معهدی   « گر-»پسوند « تابشگر»دهد. مثالً در واژة  می دسترس او ررار 
اسف. دانستن معهای این پسوند باع  انگیختن شدن معها برای واژة مشتس « نار، عاملیف

 دهد: را نشان می 8هیارواژة فییین ف زیر تعدادی از وندها در شود. فهرس می

 ها پیشوند

وارطب ، وامغهای ، وانده ،   چ ،یاسف(: واپ دیتأن یو گاه نیخالف عمل پا ةنههد انیب) -وا

 دایوامغهای
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 یراهی(: اَبیییچ یسل  و نف یمعه بن) -یاَب

 دارد(: برجذ ، برجذب  دیتأن یمعها هجایدر ا) -بَر

 وزن یب تقارن، یب نظم، ی(: بیییچ یسل  و نف یمعه نب) -یب

 بازبههجارش  ،یتکرار(: بازآوا یمعه بن) -باز

 ناوردا را،ی(: نانشسان، ناتراوا، نامیییچ ینف یمعه بن) -نا

 لیسوتر و فراتر(: تراگذار، تراگس آن یمعه بن) -ترا

 ابهف  سطح مشخص(: فر ای فیوضع نیباالتر از  ای شتریب یمعه بن) -فرا

 یایفرور ،ی(: فروپاشریو ز نییپا یمعه بن) -فرو

 ها پسوند

تابشدگر، پخشدگر،    هشدگر، ینههدة نار(: ارتعاشگر، القاگر، حسدگر، شدمارگر، گی   یمعه بن) گر-

 رصدگر دگر،یبازتابگر، عملگر، تشد

نهدان ،   یش،ید پاشد ، تداب ، چدرخ ، چگدال ، خ      ،ی(: جداسازد یم اسم مصدر ) ش-

  ی ، نه ، سرمانوانت ، رطب

نههدة نار(: رسانهدا، انبارندا، پاشدهدا، تابهددا، جذبهددا، چرخهددا، چرخانهددا،       یمعه بن) نده-

 مغهایهدا

و...(:  یصفف مفعدول  اینههدة نار، اسم مکان، اسم ابیار،  ،یشباهف، دارندگ یمعان یبرا ) یه-

هاندن،   کاندن، شدارا، لبدن، تدارا، د    زبانن، سدامانن، ت  سن،یر ن،یروزنن، رو چن،یپرتابن، پ کن،یبار

 ستنیچرخانن، پا

 تراوا، رسانا را،ی(: گرما، مانا، مفیرابل یمعه بن) ا-

 وار یضیو شباهف(: ب یدارندگ یمعه بن) وار-

 شباهف(: صورتوارا، ماهوارا یمعه بن) واره-

 ستاریاسم مصدر(: پا ایاسم عمل ) ار-

 حاصل عمل(: ناوا ) اک-

 شباهف(: نشسان یمعه بن) سان-

 ور، القاور (: وانه یدارندگ یمعه بن) ور-

 شباهف(: اختروَش یمعه بن) وَش-
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 های مشتق عربی واژه 6-0-1-1

بدر   ها سال، عدالوا  دلیل ردمف و استمرار نفوذ زبان عربی در زبان فارسی در یول صد بن
فارسدی راا یافتدن    سازی عربی نیی بدن زبدان   های عربی، تعدادی از رواعد واژا واژا ورود 

هدا حاصدل    واژا نههد. اشتقاق غال  ایدن ندوع    های عربی عمل می واژا اسف نن غالباً بر 
وندافیایی نیسف، بلکن حاصل تغییر در با  اسف نن فرایهددی صدرفی در زبدان عربدی     

هدای دخیدل عربدی     واژا اسف. ازآنجانن عملکرد این رواعد در زبان فارسی محددود بدن   
هدای   واژا هدا حکدم    واژا نن آشهایی چهدانی با زبان عربی نددارد ایدن   اسف، برای نسی 

انگیختدن تلقدی ندرد.     ها را در زبان فارسدی بایدد نیمدن    واژا بسیط را دارند. بهابراین، این 
گیرندد، در زیدر    نن در این دسدتن ردرار مدی    8هیارواژة فییین ها در  واژا تعدادی از این 

  .فهرسف شدا اسف
اصطکا ، القا، انبسدا ، انشدعا ، تثلید ، تدداخل، تدرانم، تربید ،        ارتعاش، اشباع،

 تصعید، تعادل، تقارن.

 ترکیب6-0-1-1

ای  ا تههدایی بتواندد واژ   از آنهدا بدن  هریدن   بن فرایهد ساخف واژا با حدارل دو عهصر ندن 
 ران . سهگ، پی  چالن، شها  گوییم، مانهد سیاا ترنی  می ،مستقل باشد
شود و آن عبارت اسف از ایهکن معهای  مطرح می« پذیری ترنی » جا، مفهور در همین

شود. از ایدن مهظدر،    جم  معهای اجیای سازندة ترنی  حاصل می واژة مرنّ  از حاصل
 شوند. بهدی می هستن تقسیم هستن و برون درون های مرنّ  بن دو دستة  واژا 

لحاظ  معهایی و هم بن لحاظ یکی از اجیای سازندا، هم بن 8هستن های درون در ترنی 
مقولة دستوری، مانهدد اسدم یدا صدفف یدا فعدل بدودن، هسدتة آن واژة مرنّد  اسدف.           

هستن تحف شمول معهای هستة آن اسدف. مدثالً    درون دیگر، معهای واژة مرنّ   عبارت بن
ترتید ، معهدای ایدن ندوع      ایدن  نمان نوعی نمان اسف. بدن  چالن نوعی چالن و رنگین سیاا

شان اسف.  انگیختن و رابل استخراج از معهای اجیای سازندا ها نامالً ترنی 
سدهج،   ها هستة واژا نیسف. مثل بازتدا   هیچ ین از سازا 1هستن های برون در ترنی 

                                                                                                                   
1. endocentric compound   2. exocentric compound  
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ایه گستر.ازآنجاکههپذیر،باریکهپرست،آهنربا،چندتکه،دوریخت،دوفام،شکلآفتاب
معنهایآناهادررهارزازآرترک هبهایمرکّبفاقدهستههستند،بخشیازنوعواژه

دیگهر،عبهار ایهسهت ..بههاستوبرایدرکمعنایآناان ازمنداطالعها دانشهنامه
زبهانیکهه،انگ ختگیآنااازترک باطالعا عناصرموجوددرواژهواطالعا بهرور

شود.باشد،حاصلمیالمعارفیةدایرهماردانش

 اشتقاق و ترکیب  8-1-2-4

سازیاستکههدرآرونهداشهتقاقیبههپایهّمرکّهباشتقاقنوعیفرایندواژهوبترک 

تری الیههمارفراینداشتقاقاستواشتقاقدرب رونیوچسبد.بایدگفتکهترک بمی

گونههکههملهایزیهرنشهارةمرکّباست؛همارپایّآر،کههمارالیّدرونیباشد،واژ

دهد.می

ی[=پ کربندی-]]پ کر+بند[+

ههاییکههدراندوهماربحه هاحاصلفراینداشتقاقواژهگونهاساس،ای ای بر

ههایتخصصهی،بخشاشتقاقشد،دراینجان زصادقاست.ولیازآنجاکههدرحهوزه

ههایهایاشهتقاقیبهررویپایههویژهف زیک،بس اریازاصطالحا باعملکردوندبه

ایبهههابهعناصرسازندهمجبوری.بهطبقههواژه،درتجزیّای شوندمرکّبسارتهمی

اشتقاقواشتقاققائلشوی..تعدادیازاصطالحا باسارتواژةترک بونامطبقّترک ب

گونهکههازایه فارسهتپ داسهت،درحوزةف زیکدرزیرفارستشدهاست.همار

 اند.هسارتهشد«ی-»ب شترای اصطالحا باپسوند

شدگیشناسی،اشباعزدایی،آلفادرمانی،اَبَررسانندگی،گرمابرقی،ارترلرزهآالیش

 گروه نحوی  8-1-2-5

هاینحویبهانواعشوند.گروهصور گروهنحویسارتهمیبس اریازاصطالحا به

ایوگهروهق هدیتقسه .مختلفیمللگروهاسمی،گروهفعلهی،گهروهحهرضاههافه

اسهتحکام»اصطالحا دارایسارتنحویعمدتاًگروهاسمیهستند،مانندشوند.می
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های اسمی در اصدطالحات علمدی معمدوالً از ندوع      گروا«. اصطکا  ایستایی»و « نهایی

 ای هستهد. وصفی یا اضافن
گروا اسمی وصفی گروهی نحوی اسف نن هستة آن از مقولة اسدم و وابسدتة آن از   

ای، آشکارسداز تشددیدی، آنتدالپی نهانشدی، آ       ی نوفدن مقولة صفف باشد، مانهد آلودگ
 سهگین، آرایة آنوستیکی، آشفتگی گرمایی.

ای گروهی نحوی اسف نن هر دو جیء آن، یعهی هستن و وابسدتن،   گروا اسمی اضافن
زدایی تاب ، اتارن حبا ، ا ر دوپلر، آسدتانة دردندانی،    از مقولة اسم باشد، مانهد آالی 

 گ نشف.آههگ پرتوزایی، آهه
هدای نحدوی ازیریدس تجمید       های باال پیداسف، معهای گدروا  گونن نن از مثال همان

اسداس، در تحلیدل مدا ایدن ندوع        ایدن  پذیر اسدف. بدر   معهاهای هستن و وابستن دسترس
 اصطالحات دارای انگیختگی نامل هستهد.

 عبارت نحوی  6-0-1-6

گیدرد. اصدطالحات    ار مدی این نوع انگییش نیی همانهد گروا اسدمی در حدوزة نحدو ردر    
گهجهدد: حفاظدف در برابدر تداب ، سدهکروترون بدا شدی          فارسی زیر در این مقولن می

 متفاوت.

 سازی سرواژه  6-0-1-7

یریس نحوی یوالنی هستهد، با افیای  ناربرد، معمدوالً   شدا بن های ساختن نن واژا ازآنجا
سازی اسف. در ایدن   سرواژاروش  شود نن عموماً بن تری از آنها ساختن می صورت نوتاا

تدوان   سازند نن مدی  پیوندند و لفظی می هم می های ین عبارت بن روش حروف اول واژا
ها در ظاهر  (. این واژا93: 8911 گییهی اصول و ضوابط واژا)آن را مانهد ین واژا تلفظ نرد 

تدن  گدردد، انگیخ  دلیل آنکن حدروف بدن اصدل واژة نحدوی برمدی      ناانگیختن هستهد، اما بن
  .های زیر از این دستن هستهد شوند. واژا محسو  می
 radar (radio detection and ranging) رادار

 laser (light amplification by stimulated emission of radiation) میزر
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 زبانی، ناانگیختن هستهد.   اند و، از مهظر درون ها بن فارسی نیی وارد شدا این واژا
در زبان انگلیسدی آوردیدم بدرای دو    « لییر»و « رادار»رای اصطالحات استداللی نن ب

واسطة صورت  اصطالح زیر در زبان فارسی نیی صادق اسف. این نوع اصطالحات نیی بن
 ناملشان در زبان فارسی انگیختن هستهد.

 جوشان وانهشگاا آ ←واج

 فشار   وانهشگاا آ  تحفِ ←واف

 انگیزش معنایی 6-0-1

ای دیگر،  نگییش، شباهف یا مجاورت و ارتبا  معهاییِ مفهورِ مورد نظر با پدیدادر این ا
« اسدتعارا »گیرد. انگیختگی براساس شباهف معهایی با اصطالح  مبهای انگیختگی ررار می

شود ندن در سدطور    شهاختن می« مجاز»و براساس مجاورت و ارتبا  معهایی با اصطالح 
 یم نرد.از آنها را بررسی خواههرین  زیر

 استعاره  6-0-1-0

 زبانی، مانهدد داند    ترنی ، ایالعات برون و بر ایالعات دستوری، مانهد اشتقاق گاهی عالوا

 هدا شدود. ایدن انگیدیش     واژا تواندد مبهدای انگیدیش سداخف      ما از مشابهف دو پدیدا، مدی 

ر رابدل  هدای مصدو  زیدر از ایدن مهظد      واژا شدود.   شهاسی با نار استعارا شهاختن می در زبان
 .اند تحلیل

 .شود ای اتمی نن برا ر واپاشی ین هستة دیگر تولید می هستن ]فییین[:  daughter دختر

 ای پرتوزا نن، برا ر واپاشدی، هسدتة دیگدری بدن ندار دختدر تولیدد        هستن ]فییین[:  parent مادر

 .نهد می                                     

مدادر  »از ایدن مشخصدة زیسدتی ندن      المعارفیةردایدو اصطالح فوق براساس دان  
تواندد زنجیدرة تولیدد     آورد و آن فرزند نیی در صورت دختر بودن می فرزند را بن دنیا می

 ساختن شدا اسف. در ایهجا، تولیدد هسدتة اتمدی از یدن هسدتة     « جهس را ادامن دهد هم

سدتة  دیگر بن مشخصة زای ، نن مختص موجودات زندا اسدف، تشدبین شددا اسدف. ه    
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 ای ندن واپاشدیدا و هسدتة جدیدد را تولیدد ندردا، بدن        تولیدشدا بن دختدر و هسدتن   تازا

تر از اسدتعارة موجدود    مادر تشبین شدا اسف. استعارة موجود در اصطالح فارسی خاص
در معادل همان اصطالح در انگلیسی اسف. تولید یدن هسدتن از هسدتة دیگدر در زبدان      

گلیسی بن مشخصة والد تشدبین شددا اسدف. مثدال     فارسی بن مشخصة مادر و در زبان ان
 دیگر:

فاصدلة زمدانی میدان آغداز تغییدر در      : ]نجدور رصددی[   dead time کنشیزمانمرده،زمانبی

 .درونداد و آغاز پاسخ رابل رصد بن آن

ندن مخدتص   « مدردا بدودن  »بن مشخصدة  « نه  بودن بی»در این اصطالح، مشخصة 
، «نهشدی  زمان بدی »دا اسف. واژة مترادف، یعهی روح اسف، تعمیم دادا ش موجودات ذی

 فارد استعارا اسف. 
شدوند.   گیری واژگانی از زبانی بن زبان دیگر مهتقل مدی  ها ازیریس وار بعضی استعارا
ای ناانگیختن اسف، اما همین واژا در زبان  ا در زبان انگلیسی واژ galaxyبرای مثال، واژة 

 .بیهیم یابی زیر می ن ترتیبی نن در ریشنیونانی دارای انگییش استعاری اسف ب

galaxy:[Middle English galaxie, the Milky Way, from Late Latin galaxias, from  
     Greek, milky, from gala, galakt-, milk.] 

 معهدی راا شدیری اسدف      یابی فوق، اصطالح مذنور در زبان یوندانی بدن   بریبس ریشن

شان بن راهدی تشدبین    دلیل امتداد و درخشهدگی موعن ستارگان را بنیعهی یونانیان این مج
 اند نن همچدون شدیر روشدن و سدفید اسدف. امدا اجدیای ایدن اصدطالح یوندانی           ا نرد

 دلیدل بدرای آنهدا ناانگیختدن      همدین    ها برانگییانهدة معها نیسدف و بدن   زبان برای انگلیسی

 بدن  milky wayصدورت   بدن اسدف. اسدتعارة موجدود در لفدظ یوندانی ازیریدس ترجمدن        

گوندن ندن در دو اصدطالح متدرادف انگلیسدی زیدر        زبان انگلیسی وارد شدا اسف  همان
 .بیهیم می

 Galaxy, Milky Way Galaxyنهکشان راا شیری 

فارسی نیی دارای انگییش اسدتعاری اسدف. ایدن اصدطالح صدورت      « نهکشان»واژة 

بدن   اللغدات   غیاثدهخدا بن نقل از  ةنام لغفاسف و تعری  آن در « نشان ناا»شدة  نوتاا
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این را نهکشان از آن گویهد نن مشابن بدان اسف نن نسی نداا را در  »... این صورت آمدا اسف: 

 «ها از آن بر زمین پدید آیهد...  آلود نشد و خط رسن بستن بر زمین ریگ

زمدان  مدرور    استعارة اولین ممکن اسف برا ر تغییرات زبانی یا رشد معرفف علمی بن

در گذشدتن آن  « نهکشدان »یور نامل محو شود. برای مثدال، مصدداق واژة    رنگ یا بن نم

شدود  یعهدی ندار     شهاختن مدی « نهکشان راا شیری»چییی بودا اسف نن امروز تحف نار 

ندن   رود. درحدالی  ندار مدی    ین مصداق معیّن برای ایالق بن ندل یدن مفهدور عدار بدن     

شددا   ی، ممکن اسف ظاهری شدبین بدن نداا نشدیدا    ها، غیر از نهکشان راا شیر  نهکشان

 گیرند. نداشتن باشهد. اصطالحات زیر نیی در مقولة استعارا ررار می

 Auriga, Aur, Charioteer ]نجور[ رانارابه

 breeder reactor]فییین[  رآکتورزاینده

 black hole]فییین[  چامهسیاه

 damped oscillation ]فییین[ نوسانمیرا

 antinode یین[]فی شکم

 مجاز  6-0-1-1

مجاز عبارت اسف از استفادا از ین عهصر بدرای اشدارا بدن عهصدری دیگدر ندن بدا آن        

and)ارتبددایی نیدیددن دارد   (. اصددطالحاتی نظیددر  236 :2010 

گیرندد. بسدیاری از    در این مقولن ررار می« خانی حکومف حسیهقلی»یا « پاستورییاسیون»

، شدوند چهدین وضدعیتی دارندد     شهاختن می واژا ناردر علور تحف عهوان  اصطالحاتی نن

وود، پرانهددگی ندولهی،    گرین شدگی دوپلری، بسامد های ماژالن، ا ر اوژا، پهن اَبرمانهد 

هامیلتونی، راعدة آمپدر،   تلسکوپ ناسگریهی، شارش نیوتونی، شارش نانیوتونی، عملگر 

 .هایینبرگ نسبیف گالیلن، نمای  

این نکتن ضروری اسف نن انواع انگییشی نن برشمردیم نافی یکددیگر نیسدتهد،   ذنر 

نن ین اصطالح در آن واحد ممکن اسدف دارای بدی  از یدن ندوع انگیدیش       یوری بن

 باشد. برای مثال:
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 ای و انگییش مجاز دارد. : انگییش ساختواژی گروا اسمی اضافناثراوژه

 وصفی و انگییش استعاری دارد.: انگییش ساختواژی گروا اسمی نوسانمیرا

 انگیزش بینازبانی  6-1

اند،  هایی نن مفاهیم علمی را از زبانی دیگر گرفتن بن مسئلة انگییش اصطالحات در زبان
نهد مفداهیم علمدی را    می ای نن علم تولید  توان از جهبة بیهازبانی نیی نگاا نرد. جامعن می

ای دیگدر دریافدف    ندن آن علدور را از جامعدن    نهد. اما جوامعی می نیی بن زبان خود بیان 
یابهدد. در   های زبان آن جامعن با مفاهیم علمی مورد نظر آشهایی می واژا نههد، ازیریس  می

نهدد.   مدی  هدا در زبدان مقصدد را ایفدا      واژا بدرای انگیدیش     ایهجا، زبان مبد، نق  واسطن
ندن اهدل یدن زبدان بدا لفظدی        ههگدامی »دارد:  در این مورد چهین بیان مدی ( 8913)یبایبایی 

شوند برای بیان آن مفهور در زبان خدود سدن راا در    خارجی، نن مفهومی تازا دربر دارد، مواجن می

بهددی از   . این دستن«یابی مفهومی معادل  برداری گیری آن لفظ از زبان بیگانن  گردا پی  دارند: وار
 زاویة نگاا ما چهین خواهد بود:

 
 
 جدید وارداتی از زبان دیگرگییهی مفهور  واژا

  

در انگییش بیهازبانی، بازنمایی صورت واژة زبان مبد، مبهدای انگیختگدی اسدف، ندن     

نههددة واژة   شدا در زبان مقصد تداعی بازنمایی مفهور  یعهی هرچن صورت واژة انتخا 

 تدر ایدن مطلد  واژة    تر خواهد بود. برای بیان ملمدوس  زبان مبد، باشد، آن واژا انگیختن

energy گیریم. انگلیسی را در نظر می 
 

 واژةانگلیسی تعریف

 energy توانایی انجار نار

 

تصدوی  شددا   « نارمایدن و اندرژی  »برای این واژة انگلیسی در زبان فارسی دو واژة 

 بهیاد گییهی واژا معادل (8

 بهیاد گییهی مفهور معادل( 1
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بخشدی   «نارمایدن »هیچ نمودی از مفهور ندارد، اما در  «انرژی»اسف. از بین این دو واژا 
انگیختدن و   «نارمایدن »ردا اسف. بهابراین، از مهظر بازنمایی مفهدور  از مفهور نمود پیدا ن

ناانگیختن اسف. اگر اساس را برای انگیختگی، صدورت واژة انگلیسدی در نظدر     «انرژی»
 ندارد و بهابراین، نامالً ناانگیختن اسف.  energyهیچ نسبتی با  «نارماین»بگیریم، 

 بنیاد گزینی واژه معادل  6-1-0

ای دیگدر   خصوص مفهومی نن مهشأ آن جامعدن  گییهی برای ین مفهور، بن اژاراا دیگر و
بودا و از آن جامعن گرفتن شدا اسف، این اسف ندن ببیهدیم در آن جامعدن آن مفهدور را     

توان ترجمدن نیدی    اند تا ما هم از آن تبعیف نهیم. این شیوا را می ا گییهی نرد چگونن واژا
 هدا در  واژا مکدن اسدف باعد  گسدترش معهدایی      نار نهاد. ترجمة اصطالحات گداهی م 

ای ندن پدی  از آن در زبدان عمدومی در معهدای       ا دیگدر، واژ  عبارت زبان مقصد شود. بن
شود. مدثالً   نار گرفتن می  رفتن اسف، در معهای تخصصی جدیدی بن نار می  مشخصی بن

اصطالح اسف. در « افسون»در زبان عمومی فارسی  charmمعادل واژة عمومی انگلیسی 
تخصصی زیر بن تبعیف از انگلیسی، همان معادل برای مفهومی فیییکدی انتخدا  شددا    

 اسف.
هاسدف و بدرای     هدادرون  هدا و    : عددی نوانتومی نن مشخصدة ندوار   charm]فییین[  افسون

 .توصی  تقارن بین نوار  و لپتون ابداع شدا اسف

دریقاً بن همان صورت بدن  در ترجمة اصطالح فوق، استعارة موجود در لفظ انگلیسی 
 زبان فارسی نیی بازگرداندا شدا اسف.

 گیری قرض  6-1-0-0

گونن  های مقصد اسف. همان ترین راهکار برای بیان مفاهیم جدید در زبان این شیوا سادا
مهظر بازنمایی مفهور،  گییهی از زبانی گفتن شد، این نوع واژا نن در بخ  انگییش درون

، نامالً ناانگیختن و تیرا اسف، اما از مهظر بیهازبانی، برای نسی ندن  زبانی یعهی نگاا درون
 با زبان انگلیسی آشهاسف، انگیختن و شفاف اسف. 

هدای اروپدایی گرفتدن     های حوزة فییین در زبان فارسی ندن از زبدان   واژا تعدادی از 
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ر، بداتری،  اند از: آنتروپی، اسدطرال ، الکترومغهداییس، الکتریسدیتن، لیدی     اند عبارت ا شد
مولکول، اتم، فرومغهاییس، پتانسیل، تانسور، انرژی، ترانییسدتوز، رادار، دیهدار، دیدوپتر،    

 دیود، فیوز، رهطورس.
شددا دارای   گیدری  یور نن از فهرسف فدوق پیداسدف، بیشدتر اصدطالحات وار     همان

ای هستهد. اصطالحات ررضی نن در زبان مبدد، دارای سداختواژة    نلمن تن ةساختار ساد
شوند، مانهدد: پتانسدیل    سازی می یچیدا هستهد، در زبان مقصد با رواعد آن زبان ترنی پ

 .electric potentialالکتریکی 
های وندی نیدی بدن زبدان مقصدد وارد      ها گاهی بعضی تکواژ گیری ازیریس این ررض

 شود، مانهد: می

 
 ferro-: ferromagnetism فرّومغهاییس

 or/-er: transistor, tensor, diopter- تانسور، دیوپتر، ترانییستور

 electro-: electromagnetism الکترومغهاییس

 برداری گرده  6-1-0-1

گییهی برای اصطالحی در زبان مبد،،  های معادل عهوان یکی از راهکار برداری، بن در گردا
 دیگدر، در ایدن روش بدرای    بیدان  شود. بن جیءجیء آن اصطالح بن زبان مقصد ترجمن می

اگر در زبان مقصد معادلی داشتن باشدد(  )گییهی  های واژة خارجی معادل از تکواژهرین 
جدای   بدن »( 181: 8311) 8شود. بدن بیدان لمدان    اگر معادل نداشتن باشد( می)سازی  یا معادل

هدایی   . ایدن فرایهدد پیامدد   «رود ندار مدی    هایی از زبان مقصدد بدن   هایی از زبان مبد، تکواژ تکواژ
معهایی در زبان مقصد بن همراا دارد، از آن جملن گسترش معهدایی بعضدی    ساختواژی و

هایی ندن   هایی جدید. البتن، بعد از رایج شدن و جا افتادن معادل ها یا ابداع تکواژ واژا از 
های متأخر را باید در مقولة ترجمة رایج  های دورا شوند، ترجمن بن این یریس ساختن می
هدای علمدی یدا     سدازی  های فارسی زیر، ندن در واژا  اری از وندررار داد. برای مثال، بسی

                                                                                                                   
1. W.P.  
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اندد، امدروز چهدان     ا عمومی در مقابل عهاصر انگلیسی یا فرانسوی ساختن یا انتخا  شدد 
های تاریخی  زبانان بدون ردگیری اند نن ترجمة ررضی بودن آنها برای فارسی رواج یافتن

 .چهدان محسوس نیسف

 adsorb ، جذ  سطحی برجذ ، برجذب  :    -ad  -بر

 absorptionجذ ، درجذب     :-ab    -در

 cryogenicsزایشی   زایی، زر زر  :-cryo   -زر

 decontaminationزدایی  ، آالی depolarizationوارطب   :-de زدایی   - /-وا

 infrared detectorآشکارساز فروسرخ  :-infra   -فرو

 microscope، میکروسکوپرییبین  :  -micro  -ریی

 polycrystalبلور  بس  :-poly   -بس

 renormalization، بازبههجارش  reflectionبازتا    : -re   -وا / -باز

 subsonic speedسرعف زیرصوتی   :-sub   -زیر

 superconductorاَبَررسانا   : -super   -ابر

 ultravioletفرابهف    :-ultra-, epi   -فرا

 observable quantityپذیر  نمیف مشاهدا  : able- پذیر  -

 deplorizationوارطب    :ation/tion- ش   -

 acoustic couplerجفتگر آنوستیکی  ، curvature sensorحسگر خمیدگی   : or/-er- گر   -

 astrobiologyشهاسی  اخترزیسف  :logy- شهاسی  -

 voltmeterسهج  ولف  :meter- سهج  -

 meteoroidوارا  ا شه  : oid- وارا  -

 hologramنگاشف  تمار  :gram- نگاشف  -

 holographyنگاری  تمار  :graphy- نگاری  -

 spectroscopeنما  یی   :scope- نما  -

 microwave spectroscopyنمایی رییموج  یی   :scopy- نمایی  -

ن یدا یوندانی   های نالسین التدی  ساز فوق در زبان انگلیسی از زبان های واژا انثر وند
شددا بدرای آنهدا در زبدان فارسدی از عهاصدر        های انتخا  اند، اما انثر معادل ا گرفتن شد
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دلیل، باید گفدف ندن     همین  اند. بن ا فارسی و عموماً از عهاصر فارسی معاصر انتخا  شد
هایشان در زبان انگلیسی  ها در زبان فارسی انگییش بیشتری در مقایسن با معادل این وند

 ند.دار

 آوایی سازی مشابه 6-1-0-1

نههدة واژة زبان مبد، باشد،  سازی در زبان مقصد، با این هدف نن تداعی گاهی برای واژا
سدازی را   ایدن شدیوة واژا   (1111) 8گیرد. زوندرمن  سازی صوری مبهای نار ررار می شبین

اسف نن بدا  نامد. استداللی نن در این نار نهفتن اسف این  می 1معهایی - جورسازی آوایی
شدود و هدم صدورت آن واژة بدومی      این شیوا هم برای مفاهیم نار بدومی انتخدا  مدی   

سازی آوایی ممکن اسف نلی یدا   نهد. مشابن می بالفاصلن واژة انگلیسی را بن ذهن متبادر 
 .شود های زیر دیدا می گونن نن در مثال جیئی باشد، همان

 aberration ]فییین[ اَبیراهی

 array (acoustic array) ]فییین[ آنوستیکی(آرایة )آرایه

 noise ]فییین[ نوفه

 sphere (heliosphere) ]نجور[ خورسپهر()سپهر

 magnetosphere ]فییین[ سپهرمغناطیس

 ionosphere ]فییین[سپهریون

 gravity (quantum gravity) ]فییین[ گرانی نوانتومی()گرانی

 gravitation ]فییین[ گرانش

 stat- (statics) ]فییین[(شهاسی، ایستایی ایستایی)-ایستا

 trans- (transmutation) ]فییین[( تراجه ) -ترا

 بنیاد مفهومگزینی  معادل  6-1-1

شدود ندن    یابی مفهومی محسو  می انتخا  ین اصطالح در زبان مقصد ههگامی معادل

                                                                                                                   
1. G.    2. phono-semantic matching  
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گییهدی مفهدومی بدن     واژا بدون توجن بن صورت اصطالح در زبان مبد، صورت گیرد. در
ای انتخا  شود، گویدا   شود نن آن مفهومی نن ررار اسف برای آن واژا ای عمل می ا شیو

در درون خود آن جامعن ابداع شدا و از جامعة دیگر گرفتن نشدا اسف. مثال بدارز ایدن   
هدیچ ارتبدا  صدوری بدا واژة     ندن   اسدف « نارمایدن »گییهی در فییین واژة  رویکردِ واژا

energy        اندد نگداهی    ا ندارد. بن تعدادی از اصدطالحاتی ندن بدن ایدن شدیوا سداختن شدد
 .اندازیم می

 voltage ]فییین[ اختالفپتانسیلامکتریکی،اختالفپتانسیل

 parallax منظراختالف

 یابی اصطالح بیگانن چهین اسف: در اصطالح فوق ریشن

parallax:[French parallaxe, from Greek parallaxis, from parallassein, to change:  

          para-, among. + allassein, to exchange (from allos, other.] 

واسطة زبان فرانسن از زبان یونانی گرفتن شددا، صدرفاً    اصطالح انگلیسی فوق، نن بن
یداتر  تدر و گو  ای دریس ا شیو نههدة تغییر مورعیف اسف. در فارسی مفهور مورد نظر بن بیان

 بیان شدا اسف.

 siren ]فییین[ آواچرخ

 magnifying glass, magnifier, simple microscope ]فییین[ بینذره

 نتایج آماری  7
نن در این مقالن دربارة آنها بح  شدد، ارائدن    ،در ایهجا وضعیف آماری موارد انگیختگی

، و 8ارواژة فیییدن  هیهای اصلی  شود. ذنر این نکتن ضروری اسف نن تمامی مدخل می
همچهین مترادف آنها، هم در زبان فارسی و هم در زبان انگلیسدی، بررسدی و شدمارش    

شددا، آمدار    های ارائدن  شد. براساس نمودار انگییش اصطالحات و همچهین، تحلیل دادا
هدای آنهدا، بدن تفکیدن زبدان در       بهددی  از این دو نوع انگییش و دستنهرین  مربو  بن

 ردا شدا اسف.نمودارهای زیر آو
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شدود،   ( مشاهدا می8نمودار )زبانی در فارسی  یور نن در نمودار انگییش درون همان

% و نجدور رصددی   11.31%، اپتیدن  11.81های فییین  درصد انگییش نحوی در حوزا

  یور چشمگیری رابدل  % و بن31.31% اسف. انگییش استعاری نیی در حوزة نجور 13.31

( نیدی درصدد انگیدیش    1نمدودار  )زبانیِ زبان انگلیسی  مالحظن اسف. در انگییش درون

% و 11.81% و نجددور رصدددی 13.33%، اپتیددن 13.13هددای فیییددن  نحددوی در حددوزا

توان چهین  % اسف. از مقایسة این دو نمودار می31انگییش استعاری نیی در حوزة نجور 

دههدة  د، نشانهم در زبان مبد، و هم در زبان مقص ،نتیجن گرفف نن فراوانی گروا نحوی

 تأ یرپذیری زبان فارسی از زبان انگلیسی اسف. 

شددا   ( نیی با توجن بدن نمدودار و آمارهدای اسدتخراج    9نمودار )در انگییش بیهازبانی 

 بدرداری فراواندی زیدادی دارد و    شود نن بسامد ترجمة ررضی/ گدردا  روشهی دیدا می بن

 %31.13نجددور رصدددی  % و31.31% نجددور 31.11%، اپتیددن 31.81در حددوزة فیییددن 

 اسف. 

%، اپتیدن  1.11های تخصصی فیییدن   یابی مفهومی در حوزا در زبان فارسی، معادل

ههگدار    بن دهد نن % اسف. این آمار نشان می8.11% و نجور رصدی 1.31%، نجور 8.91

گییهی در زبان فارسی این احساس وجود داشتن اسف نن صورت نوشدتاری ایدن    معادل

انگلیسی دارای انگیختگی مفهومی هستهد و نیازی نیسدف در زبدان    اصطالحات در زبان

 فارسی برای آن مفاهیم بن روش مفهومی اصطالح ساختن شود.

دهد نن انگیختگی معهدایی اسدتعاری در اصدطالحات نجدور در زبدان       آمار نشان می

هدای   % اسف ندن بسدیار بیشدتر از دیگدر حدوزا     31%  و در زبان انگلیسی 31.31فارسی 

تدوان در تفداوت مداهوی     را مدی   ن و اپتین و نجور رصدی اسف. علف این پدیدافییی

گییهدی بیشدتر از ندوع     ها دانسف. در حوزة نجدور، واژا  با دیگر حوزا  مفاهیم این حوزا

گذاری بدرای   نارههگار   بن هاسف. های فلکی، ستارگان و نهکشان گییهی برای صورت نار

هدای   گیین از شباهف آنها با پدیددا  انی، تصور واژابسیاری از این مفاهیم نجومی و آسم

 نههدا اسف.  های استعاری تعیین سازی زمیهی و درنتیجن، اصطالح
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 بینازبانییزش ـ انگ 1نمودار 

  نتیجه  8
زبدانی و بیهازبدانی. در    تدوان نگداا ندرد: درون    بن انگییش اصدطالحات از دو مهظدر مدی   

زبانی مسئلن این اسف نن بین صورت آن اصطالح و مفهدومی ندن بدن آن     انگییش درون
 ای وجددود دارد. امددا در انگیددیش بیهازبددانی مسددئلن ایددن اسددف داللددف دارد چددن رابطددن

 ای ح در زبان مقصد با صدورت اصدطالح در زبدان مبدد، چدن رابطدن      نن صورت اصطال
 دارد. 

بین دو رط  انگیختگی و ناانگیختگی ین سدطح میدانی نیدی بایدد رائدل شدد و آن       
زبانی، اصطالحات فییین، هدم در فارسدی و هدم در     انگیختگی اسف. ازمهظر درون نیمن

 انگلیسی، دارای درجات متفاوت انگیختگی هستهد.
های ناانگیختة فارسی در حوزة  دهد نن درصد واژا زبانی، آمار نشان می دروناز نگاا 
% و درصددد 1.11% و نجددور رصدددی 83.91% و نجددور 1.31% و اپتیددن 1.11فیییددن 

% و 81% و نجدور  3.11% و اپتیدن  3.13های ناانگیختة انگلیسی در حدوزة فیییدن    واژا
هدای فارسدی و انگلیسدی     واژا %31% اسف. در نگاا بیهازبانی حدود 9.89نجور رصدی 
دههدة تبعیف زبان فارسدی از زبدان انگلیسدی در     انگیختن هستهد نن نشان انگیختن و نیمن

 مییان انگییش اصطالحات اسف.
برداری یا ترجمدة   صورت مفهومی، و نن ررضی یا گردا اصطالحاتی نن در فارسی بن
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هدا   ز انگلیسی هستهد نن دادااند، دارای انگییش مستقل ا ررضی از انگلیسی، ساختن شدا
دارای چهدین   8هدیارواژة فیییدن   هدای فارسدی در    % درصد واژا9دهد حدود  نشان می

، و «magnetربدا   آهدن »، «energyنارمایدن  »وضعیتی هستهد، و آن شامل مدواردی مانهدد   
تدوان در ایدن دانسدف ندن انثریدف       اسف. علف این مسئلن را مدی « osmosisگذرندگی »

لفدظ   بدن  لیسی در خود این زبان انگیختن هستهد و ورتی این اصطالحات لفظهای انگ واژا
شدود   زبانی موجود در انگلیسی بن فارسی نیی مهتقل می شوند انگیختگی درون ترجمن می

و دیگر نیازی نیسف در فارسی برای آن مفهور بن یریقی دیگر اصدطالح سداختن شدود.    
ابی مفهومی صورت گرفتن، همانهدد مدوارد   ی نن در زبان فارسی معادل ،در اند  مواردی

 osmosisو magnetفوق، اصطالح انگلیسی ناانگیختن تلقی شدا یدا در مدواردی مانهدد    

 تر شود.  انگیختگی آنها نارسا تلقی شدا و الزر دیدا شدا اسف نن انگیختگی شفاف
، توان ادعا نرد نن اصطالحات فییین در زبان فارسی، در مقایسدن بدا انگلیسدی    می 

تر هستهد، چون از واژگان روزمرا و رایج امروزی فارسی بیشدتر اسدتفادا شددا     انگیختن
واسدطة زبدان    اسف. اما بسیاری از اصطالحات انگلیسی دارای ریشة التیهی و آن هم بدن 

هدا   فرانسن هستهد. مسئلة اخذ از زبان بیگانن و همچهین، تحوالت معهایی و صدوری واژا 
شدود ندن    فرانسن و از آن زبدان بدن زبدان انگلیسدی باعد  مدی       در گذر زمان از التین بن

هدای   شهاسدی  زبانان برای در  انگیختگی بسیاری از اصطالحات نیازمهد ریشدن  انگلیسی
زبانی، انگیختگی اصطالحات در  زمانی و درون تاریخی باشهد. بن همین دلیل، در نگاا هم

های مشتس عربی در  وجود واژا انگلیسی در مقایسن با فارسی نمتر اسف. از یرف دیگر،
بر با  اِفتعدال( و  )تفعیل( و اصطکا   بر با ِ)بر با  اِفعال(، تثلی  )فارسی، مانهد القا 

شدود ندن    های مذنور در فارسی، باع  می شدا براساس با  های دیگر عربی مشتس واژا
، امدا  هدا بدن دسدف آورندد     مهد از این صدورت  سازی راعدا زبانان تصوری از واژا فارسی

سازی فارسدی نداربرد    های عربی هستهد و در واژا ها محدود بن واژا ازآنجانن این راعدا
 انگیختن تلقی نرد.  توان نیمن های مشتس از آنها را می ندارند، واژا

 منابع
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