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 0مقدمه
یکی از مفاهیم نلیدی در اصطالحشهاسی مبح
نگاا نلی میتوان آن را اینگونن تعری

انگییش اصطالحات اسف نن در یدن

نرد نن صورت آوایی یا نوشتاری ین اصطالح

تا چن مییان هدایتگر ذهن شهوندا یا خوانهدا بنسدمف مفهدور یدا معهدای آن اصدطالح
اسف .جام ترین تعری

را میتوان در دیدگاا لورن و دیگران مشاهدا نرد:

فرافکهی بخشی از محتوای واحد واژگدانی در صدورتِ آن ،بدنگوندنای ندن گیرنددا و
دریاففنههدة واژا بتواند برداشت
خوی

از مفهور آن واحدد واژگدانی را بدا داند

مرتبط سازد .لفظ ارتبا ( )associationدر این تعری

انگییش و مدرجبودگی آن تأنید دارد (بن نقل از

2008: 89

در مقالة حاضر ،این مسدئلن را دربدارة واژاهدای مصدو

موجدود

بر ابعداد روانشدهاختی
).

فرههگسدتان زبدان و اد

فارسی در حوزة فییین بررسی خواهیم نرد .برای این نار ابتدا بن پیشیهة بررسدی ایدن
موضوع ،هم در حوزة زبان عمومی و هم در اصطالحشهاسی ،نگاا خواهیم نرد .بسیاری
از دستنبهدیهای انجارگرفتن در این پیشیهن ،مبهای نظری ما در این مطالعن خواهد بدود.
سپس ،دستنبهدیهای خود را در حوزة فییین با الهار از دستنبهدیهای پیشین ارائدن و
تحلیل خواهیم نرد.

 1پیشینۀ مطالعات دربارۀ انگیزش واژهها
 0-1یونان باستان
اندیشیدن دربارة رابطة میان صورت و معهای واژاها ندنتههدا رددیمیتدر از ظهدور علدم
اصطالحشهاسی ،بلکن حتی ردیمیتر از ظهور علم زبانشهاسی اسف و بن یوندان باسدتان
بازمیگردد .این مسئلن برای افالیون و ارسطو بن این شکل مطرح بود نن آیدا واژاهدای
زبان ،یبیعی هستهد یا رراردادی؟

(2004: 1

and

) .افالیون معتقدد بدود

نن واژاها برچس هایی یبیعی برای پدیداهای جهان هستهد یعهی رابطة میان واژاها و
معهای آنها یبیعی اسف .بن عبارت ساداتر ،از نظر افالیون شخص «چییی» را در جهان
میبیهد نن بنصورت یبیعی نامی دارد او این نار را یاد میگیرد و در ارتبا بدا دیگدران
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آن را بن نار میبرد .ارسطو برخالف استادش رائل بن رابطة رراردادی میان واژا و معهدی
آن بود (صفوی .)31 :8933
 1-1دیدگاه فردینان دو سوسور ()0906
زبانشهاس سوئیسی ،فردیهان دو سوسور ،در بح

8

ماهیف نشاننهای زبانی ،ندن همدان

واژاها باشهد ،معتقد اسف نن ین نشانة زبانی مانهد سکن دو رو دارد :دال 1و مدلول 9.او
لفظ دال را درمورد صورت واژا بن نار میبرد نن در گفتار بنصدورت آوا و در نوشدتار
بنصورت نویسن تجلی می یابدد .سوسدور معتقدد اسدف رابطدة میدان ایدن دو رویدن در
نشانن های زبانی دلبخواهی اسف یعهی هیچ رابطة یبیعدی و مهطقدی میدان آنهدا وجدود
ندارد .سوسور دلبخواهی بدودن را نسدبی مدیداندد و نشداننهدای زبدانی را بدن «ندامالً
دلبخواهی» و «نسبتاً دلبخواهی» تقسیم مینهد

(2004: 1

and

) .سوسدور

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

vingt

(بیسف) و ( dix-neufنوزدا) را با هم مقایسن مینهد .اولی را نامالً ناانگیختن و دومی را
بن دلیدل رابدل اسدتهبا بدودن از معهدای اجدیای سدازندا ،یعهدی ( dixدا) و ( neufنُدن)
نیمنانگیختن میداند

).

(1993: 85

 1-1دیدگاه استفان اولمان ()0961
استفان اولمان انگییش زبانی را سدن ندوع مدیداندد )8 :آوایدی  )1صدرفی  )9معهدایی
(1962: 81

).

انگییش آوایی 1در نارآواها 1مطرح اسف نن در آنها میان دال و مدلول تشابن صوری
وجود دارد .انگییش صرفی 3در واژاهای مشتس یدا مرنّد

وجدود دارد ندن در آنهدا از

حاصل جم تکواژهای سازندة واژا معهی نل ترنی

بن دسف میآیدد .بدرای مثدال ،در

3. signifié

2. signifiant

1. linguistic signs

6. onomatopoeia

5. phonetic motivation

4. morphology
7. morphological motivation
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واژة «اغتشاشگر» پسوند «-گر» مبیّنِ «نههدة نار» اسف .ورتی همین پسوند در نهار نلمة
«اغتشاش» ررار میگیرد گویشور از واژة مشتسشدا معهای «نسی نن اغتشاش مدینهدد»
برداشف مینهد .در انگییش معهایی 8،شباهف یا مجاورت و ارتبا معهاییِ مفهورِ مدورد
نظر با پدیداای دیگر ،مبهای انگیختگی ررار میگیرد .انگیختگی براساس شباهف معهایی
با اصطالح «استعارا» و براساس مجاورت و ارتبا معهایی با اصطالح «مجداز» شدهاختن
میشود.
 4-1دیدگاه ژانگ ژییگ ()0991
ژانگ ژییگ ،)8331( 1زبانشهاس چیهی ،در ضمن بررسدی دسدتنبهددیهدای اولمدان از
انگییش ،بیان مینهد نن دستنبهدیهای او نارساسف ،زیرا در بعضی زبانها مسئلة خدط
در انگییش واژاها مطرح میشود .او در ارتبا با نار اولمان اظهار میدارد نن زبانهایی
نن او بررسی نردا ،یعهی زبانهای انگلیسی ،فرانسدن و آلمدانی ،از خدط التدین اسدتفادا
مینههد نن خطی الفبایی اسف .در مقابل این زبانها زبان چیهی ررار میگیرد نن از خدط
اندیشننگار 9استفادا مینهد .در خطهای اندیشننگار صورت نوشدتاری نلمدات مُعدرّف
مدلول آن نلمن اسف .یکی از مثالهایی نن او آوردا نلمة «شان» (بنمعهی نوا) در زبدان
چیهی اسف نن بنصورت  山نوشتن میشود نن شمایلی از مفهور نوا اسف .او براسداس
این شواهد انگییش خطی یا نگاشتاری 3را مطرح مینهد.
 5-1دیدگاه دروزد و سیبیک ()0971
دروزد و سددیبین )8339( 1دسددتنبهدددی اولمددان را تأییددد مددینههددد و بددرای بسددط آن،
انگییش سداختواژی 1را بدن دو گوندة انگیدیش سداختواژی  -معهدایی باراعددا و انگیدیش

ساختواژی  -معهایی بیراعدا تقسیم مینههد ،نن این گونة اخیر محصول انگییشزدایدی 3یدا

3. ideogram
6. morphological motivation

, & W.

2. Zh.

1. semantic motivation

5. L.

4. graphic motivation
7. demotivation

51

مطالعات واژهگزینی 4
انگیزش در اصطالحات علمی...

واژگانیشدگی

8

مقاله

) .اساس ندار ایدن دو نفدر تقسدیمبهددی

اسف (بن نقل از 2009: 42

واژاها بن دو دستة انگیختن و ناانگیختن اسف .مایکیهگ ( )1113برداشف خود را از نار ایدن
دو زبانشهاس در جدول زیر نشان دادا اسف.
انگیخته
نارآوا

ناانگیخته

1
3

9

ترنی  ،اشتقاق ،
گروا نحوی

1

تکواژ 1،تکواژ مهفرد،3
مهشأ ریشنشهاختی ]نلمن[،
تکواژ اصطالحیشدا،
1
نلمات اختصاری
انتقال استعاری یا انتقال مجازی
نوواژاسازی 3بن نمن عهاصر بیگانن و بومی
ررضگیری 81از زبانهای بیگانن

88

انگییش صفر 81،انگییشزدایی
اصطالح انگیختة غیرمهطقی
جدول  0ـ تعبیر مایکینگ از دیدگاه دروزد و سیبیک دربارۀ اصطالحات انگیخته

یبقنبهدی دروزد و سیبین با تعمیم دوگانی انگیختگی براسداس انگیدیش راعددامهدد و
بیراعدا مرتبط اسف .این تقسیمبهدی بیانگر ابعاد ارتبایی فرایهد انگییش ،یعهدی خلدس

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

1. lexicalization

)4. Derivate (de.) = derivation (en.

)3. Zusammensetzungen (de.) = composition (en.

)6. Moneme (de.) = morpheme (en.

)5. Syntagmen (de.) = syntagm (en.

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

)9. Neubildungen (de.) = neology (en.

)11. fremden Sprachen (de.) = foreign languages (en.
)12. Nullmotivation (de.) = zero motivation (en.
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اصطالحات «خودتوصی گر» ،اسف .آنها معتقدندد ندن انگیدیش را نبایدد بدا شدفافیف
یکسان در نظر گرفف .آنچن آنان ” “sprechendمینامهد ،همدان انگیختگدی سداختواژی
راعدامهد اسف .از این مهظدر ،گدرای

بیشدتر بدن رویکدردی مددرّج برمبهدای نیازهدای

ناربردشهاختی اسف یعهی اگر اصطالحات شفاف ،بنلحاظ ساختواژی و معهیشدهاختی،
در باففهای متفاوت و متمدایی ناربردپدذیر باشدهد ،اسدتفادا از الفداظ ررضدی سدادا و
ناانگیختن یا دلبخواهی نیی در برخی باففها توجینپذیر اسف .بهابراین ،مهطقدی فدازی و
ابهار برانگیی میان «اصطالحات انگیختن» و «انتخا هدای انگیختدة اصدطالحات» وجدود
دارد :گاا اصطالح ناانگیختن ،مانهد سرنارها و واژاهای بسیط اصطالحشدا و بنناررفتدن
در متن ،نتیجة انتخا های انگیختنای اسف نن در آنهدا معیارهدای زبدانی و فرههگدی و
غیرا با یکدیگر در تعاملاند.
دروزد و سیبین ( )8339معتقدند نن جوهرة انگییش مبتهی بر این فدرض اسدف ندن
شیوة شکلگیری اصطالح و واژا اسف نن بایدد انگیختدن باشدد .بدنایدنترتید  ،حتدی
اصطالحی ناانگیختن هم در رال

انگیختن ررار میگیرد .در چهین مواردی فقدان عامدانة

انگییش اسف نن بیانگر دلیل انگییش تلقی میشدود .بهدابراین ،نداانگیختگی آگاهاندن و
سهجیدا خود میتواند دلیلی برای شکلگیری نلمدات باشدد (ایدن امدر در زبدان علدم،
ههگامی نن آگاهانن میخواهیم اصطالحی غیرشفاف باشد ،رابل در اسدف) .ازایدنرو،
ناانگیختگی در رواعد ساخف اصطالح و همچهین ،اصطالح انگییش صفر را میتوان در
همین دیدگاا یرح نرد نن بن نوعی با ناانگیختگی آگاهانن مرتبط اسف.
 6-1دیدگاه کوکُرک ()0990
مدل پیشههادی نونُر
نقل از 2009: 44

8

( )8338برای دستنبهدی انواع انگییش ،بنشکل زیدر اسدف (بدن

):

.

1. R.
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ررارداد
دلبخواهیبودگی

8

انگیختگی

(ناانگیختن)
 -واژة بسیط

1

 -نوتاانویسی رراردادی

آوایی /نگاشتاری
 .8تقلید مستقیم
 .1نمادگرایی

1

1

9

ساختواژی

3

نحوی

 .8اشتقاق

1

ررضی

اختصاری
3

 .8واژگانیشدگی  .8مستقیم

ال ) تغییر مقولن
) پسسازی
پ) وندافیایی

3

88

81

81

81

 .9حذف بن رریهن
 .3سرواژاسازی

ت) پیشوندافیایی
ث) پسوندافیایی

 .8نوتاانویسی اختصاری  .8مشخصنهای ذاتی

 .1یکپارچنشدا  .1ترخیم
 .9گردابرداری

معهایی

83

 .1مشخصنهای رابطنای
89

 .9استعارا
 .3مجاز

83

81

ال ) جیء بن نل

81

83

ج) وندافیایی چهدگانن

11

چ) اشتقاق چهدساختی

18

 .1هموندی] 11ترنیبات عالمانن[
 .9ترنی

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

مدددل نددونُر از انگیختگ دی نی دی همانهددد مدددل دروزد و س دیبین مبهددایی دوگددانی دارد:
«انگیختگی» در تقابل با «دلبخواهیبودگی» .نوار «دلبخواهی بودن» را با «رراردادی بودن»
یکسان در نظر نمیگیرد .در این مدل ساخفگرا تعداد و شدمار مدوارد انگیختگدی تدا حدد
)3. brachygraphie arbitraire (fr.
6. imitation direct
8. symbolism
)10. troncation (fr.) = truncation (en.
12. calque
15. affixation
)18. synecdoque (fr.) = synecdoche (en.
21. polysyntactic

1. arbitrariness
)2. denomination simple (fr.
4. morphology
5. syntactic
)7. brachygraphie abbreviative (fr.
)9. improper (fr.) = conversion (en.
)11. regressive (fr.) = backformation (en.
13. ellipse (fr.) = ellipsis (en.) 14. metaphor
16. metonymy
17. prefixation
19. suffixation
20. multiple
22. confixation
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مییابد .مدل نونُر  ،دروار  ،تأنید بر این نکتن اسف نن «انگیختگدی»

هستة اصلی پردازش ساختواژی اصطالحات اسف .ایدن رویکدرد مشدابن «اصدطالحسدازی
انوین» در نگاا سگر )11 :8331( 8اسف .بنعبارتدیگر ،اصطالح زبان مبدد ،،بدنمثابدة مددلی
انگیختن ،مبهای روانشهاختی ساخف اصطالح زبان مقصد ررار میگیرد.
 7-1دیدگاه یوهان مایکینگ ()1119
یوهان مایکیهگ ( )1113بعد از معرفدی مددلهدای دروزد و سدیبین ( )8339و ندونُر
( )8338آنها را نارسا میداند و مدل پیشههادی مکمل خدود را بدنشدکل نمدودار  1ارائدن
میدهد.
 8-1دیدگاه زبانشناسان شناختی
زبانشهاسی شهاختی 1،نن در اواخر دهة  31میالدی ظهور پیدا نرد ،بدا نگداهی تدازا بدن
زبان و مسئلة انگییش در آن ،مخالفتی جدّی بدا دیددگاا سوسدور دربدارة دلبخدواهی و
ناانگیختن بودن واژاهای زبان نردا اسف .زبانشهاسان شهاختی معتقدند نن زبان در تمار
سطوح ساختار خود ،و ننفقط در واژگان ،انگیختن اسدف .ایدن مسدئلن در زبدانشهاسدی
شددهاختی و نق د گددرا 9نددار تصددویرگونگی 3گرفتددن اسددف .تصددویرگونگی بددن ارتبددا
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
پیچیداتر باشد بن تبد آن سداخف دسدتوری نیدی پیچیددا خواهدد بدود (دبیرمقددر :8931

 .)91-91زبانشهاسان شهاختی تأنید فراوان بر اصل تصویرگونگی در زبان دارندد و ایدن
اصل را در سطحی فراتر از واژا ،حتی در سطح جملن نیی صادق میدانهد .برای مثال ،در
تمار زبانها ساخف جمالت شریی بنصورت بهد شریی +بهد پاین اسف یعهی همیشدن
بهد حاوی شر پی

از بهد پاین میآید مثالً :اگر تو بیایی ،من هم میآیم.

2. cognitive linguistics

1. R, J. -C.

4. iconicity

3.functional linguistics
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ررارداد
(= شر صحف نشاننشهاختی )

8

دلبخواهی بودگی
(فارد مبهای معهی دار)
واژة هیچزاد

1

انگیختگی
(دارای مبهای معهیدار)
3

واژة بسیط 9اختصار مصهوعی
(در زبانهای مصهوعی)
انگییش مفهومی

انگییش نشانن بن نشانن

معهایی (= اصطالحشدگی)81

ساختواژی
نامل

3

جیئی (نارص) استعارا مجاز چهدمعهایی

باراعدا بیراعدا

"واژ نرنبری"

83

واژاهای ررضی
83

1

نگاشتاری /خطی

آوایی
انگییش صوری

3

رافین/ 81گردش وانن

88

ررضگیری مستقیم ررضگیری تغییریافتن

81

89

ترجمة ررضی

81

ترخیم (مکانیکی)
81

اشتقاق ترنی

غیرمستقیم (انگییش درونواژاای)

1

مستقیم (انگییش مصداری)

1

بریداسازی
گروا نحوی هموندی ]ترنیبات عالمانن[

آمییاسازی

83

سرواژاسازی

11

نمودار  1ـ مدل بسطدادۀ یوهان مایکینگ ()1119
(پیکان دوسر بهمعنی امکان همپوشانی است) 

1. semiotic

 ex nihilo .1ساخف هیچزاد در ذیل مبح ریشنزایدی ) (root creationدر سداختواژا و زبدانشهاسدی تداریخی مطدرح
میشود .در خلس ریشنهای جدید گاا بدا ریشدنزایدی انگیختدن ) (motivated root-creationسدرونار داریدم .در ایدنگوندن
ساخفها ،صورت جدید ،مشابهی در ین یا چهد صورت پیشین واژگانی دارد .گداهی نیدی از ریشدنزایدی هدیچزاد اسدتفادا
میشود نن در آن هیچگونن تحلیل واژاشهاختی و ساختواژی مهطقی از ساخف مورد نظر نمیتوان ارائن نرد .واژاهدایی نظیدر
نار تجاری نُدا (ساختة جرج ایستمن در سال  )8111و عدد گوگل ) ،(googolنن نودنی  3سالن بن ندار میلتدون سدیروتا
اولین بار آن را در سال  8311خلس نرد ،نموننهایی از ساخفهای هیچزادند .این ساخفها در داستانهای علمیتخیلدی نیدی
برای مفاهیم خاص و جدید اینگونن روایفها ناربرد دارند.

3. simplex
4. artificial abbreviation
)5. indirect (sign-internal motivation
6. direct (referent motivation) 7. conceptual motivation
 sign-to-sign motivation .1انگییش نشانن بن نشانن یا انگییش بیهازبانی (.)cross-linguistic motivation
9. formal motivation
10. terminologisation
11. loans
12. rhyme
16. loan-translation

15. modified

14. polysemy

13. ablaut

 cranberry morphs .83برای این اصطالح در زبان فارسی معادلی موجود نیسف و ازاینرو ،عیهاً نقل شدا اسف.
20. initialism

19. blending

18. clipping
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 1پیشینۀ پژوهش دربارۀ انگیزش در اصطالحشناسی
دیدگااهای بهیانگذار علم اصدطالحشهاسدی ،اویگدن ووسدتر 8و شداگردان و پیدروان او
همچون فلبر ،بنعهوان یکی از مکات اصطالحشهاسی ،بر رابطة مسدتقیم میدان صدورت
اصطالح و مشخصن های مفهومی تأنید دارد نن این رابطن در اجیای ساختواژة اصطالح
مهعکس میشود .فلبر این دیدگاا را چهین بیدان مدینهدد« :عهاصدر سدازندة اصدطالح بایدد
) .در این مکت نالسدین،
مهمترین مشخصنهای مفهور را مهعکس نههد» (1984: 19
سعی میشود از اصطالحاتی نن این رابطن را بن شیواهایی غیرمستقیم ،همچون اسدتعارا
یا مجاز ،مهعکس میسازند پرهیی شدود .بهدابراین ،مدیتدوان گفدف ندن در ایدن مکتد
انگییش ساختواژی گییهنای آرمانی و مرجّح برای ساخف اصطالح اسف.
معروفترین مهتقد این مکت نالسین ،تمرمن ( )1111اسف نن از مهظری شدهاختی
معتقد اسف نن استعارا یکی از روشهای اساسی در انگییش اصطالح اسف« :اسدتفادا از
زبان غیرتحفاللفظی مثدل بیدان اسدتعاری یکدی از رااهدای نیدل بدن ندارگدذاری انگیختدن اسدف]...[ .

).

اصطالحشهاسی سهتی از این پدیدا واهمن دارد» (2000: 4

 4چارچوب نظری
بن مسئلة انگییش در اصطالحشهاسی میتوان از دو جهبن نگاا ندرد :نگداا درونزبدانی و
نگاا بیهازبانی .در نگاا درونزبانی ،این مسئلن مطرح اسف نن صورت اصدطالح تدا چدن
مییان بازتا دههدة مفهور اسف .بنعبدارتدیگدر ،در انگیدیش درونزبدانی رابطدة میدان
اصطالح و مفهور مورد نظر اسف .برای توضیح این مطل از مثل معهاشهاسی آگدن و
ریچاردز 1نمن میگیریم .آگدن و ریچاردز در نتا معهای معهی ( )8313فرضدینای را
مطرح مینههد نن براساس آن صورتهای زبانی ازیریس تصور ذههی 9بن مصدداقهدای
جهان خارج مرتبط میشوند .در یرح آنهدا بدرای توضدیح مسدئلة داللدف 3،نمداد 1ندن
واحدی زبانی مانهد واژا 1اسف ،با نوعی اندیشن 3ارتبا مییابد و مصداق 1جهان خارج

3. mental image
6. word

and I. A

2. C. K.
5. symbol

1. E.
4. signification

8. referent

7. thought
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نیی بن همین اندیشن بازمیگردد نن درنتیجن ،مثلثی را پدیدد مدیآورد (بدن نقدل از صدفوی

 .)11 :8933نمودار زیر نشاندههدة آن مثل

اسف.

تصور ذههی

نماد

مصداق

نمودار  1ـ مثلث معنایی آگدن و ریچاردز

آگدن و ریچاردز برای نشان دادن این نکتن نن رابطة میان نمداد و مصدداق غیرمسدتقیم
اسف و داللف میان این دو تحقس نمییابد ،این ضل مثل
رسم نردااند (همان) .تعبیر ما از این مثلد

معهایی را بنصورت نقطدنچدین

در اصدطالحشهاسدی بدنصدورت زیدر خواهدد

بود:
(گوشة )1مفهور

(گوشة  )8مصداق

اصطالح (گوشة )9

نمودار  4ـ مثلث معنایی اصطالحشناسی

در مثل

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

زبان اشارا دارد« .مفهور» نشان دههدة تصور یا شهاختی اسف نن انسدان از آن پدیددا در
ذهن خود دارد .بنعبارت دیگر ،مفاهیم تصویرهای ذههی ین یا چهدد شدیء وارعدی یدا
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میشوند .شیء بن چییی گفتن میشود نن رابدل تصدور یدا رابدل ادرا

باشد .ویژگیهای اشیای مورد نظر بن مشخصنهای ملموس مفهومی تبددیل مدیشدوند.
مشخصنها حاصل فرایهد انتیاعی شدن ویژگیهای اشیا هستهد و در ترنی
مفاهیم را میسازند

(et al. 2015: 61

با یکددیگر

) .لفظ «اصدطالح» واژاای اسدف ندن در

ین زبان برای نامیدن آن مفهور بن نار میرود .از سن گوشة فوق« ،مصداق» مربدو بدن
جهان وار و «مفهور» مربو بن جهان زبان اسف ،همچهین مصداق و مفهدور بدنلحداظ
همزمانی ابف و ایستا تلقی میشوند ،ولی «اصطالح» زبانی اسف و از زبدانی بدن زبدان
دیگر متفاوت اسف .مصداق ،در اصطالحشهاسی ،از اهمیف انوی برخوردار اسف و بدن
همین دلیل در این تحلیل بن آن نخواهیم پرداخف.
 0-4اصطالحسازی اولیه در برابر اصطالحسازی ثانویه

0

سگر ( )11 :8331تماییی با عهوان اصطالحسازی اولین در برابدر اصدطالحسدازی انویدن
مطرح مینهد .او اصطالحسازی اولین را برای ایالق بن فرایهد سداخف اصدطالح ،بدرای
اولین بار ،بن ههگار پیدای

مفهور مورد نظر بن نار میبدرد .بدنعبدارتدیگدر ،در ایهجدا

اصطالحسازی با مفهورسازی همزمان اسف .اما اصطالحسازی انوین ههگامی اسف ندن
مفهور مورد نظر مدتها پی تر ساختن شدا و دارای اصطالح باشدد و بخواههدد در دو
وضعیف زیر جانشیهی برای آن اصطالح بیابهد:
 )8انتقال دان

از زبانی بن زبان دیگر و بنتب آن ،معادلگییهی برای اصدطالح زبدان

مبد ،در زبان مقصد
 )1بازبیهی اصطالحات در ین زبان ،مثالً بن ههگار استانداردسازی.
 1-4نمودار انگیزش
نمودار زیر ،نن تا حد زیادی از نمودار 1د 1مایکیهگ ارتباس شدا اسف ،الگوی تحلیدل
ما از انگییش اصطالحات مصو

فییین خواهد بود.

1. primary vs. secondary term formation
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انگییش اصطالحات
انگیختن
مستقیم
آوایی /نگاشتاری
ساختواژی
اشتقاق ترنی

ناانگیختن

نیمنانگیختن

واژة بسیط

غیرمستقیم
نشانن بن نشانن

مفهومی
معهایی

مفهوربهیاد

ترنی واشتقاق گروا نحوی سرواژاسازی استعارا

مجاز

واژابهیاد
ررضگیری

ترجمة ررضی مشابنسازی آوایی

نمودار  5ـ مدل اقتباسی از مدل مایکینگ

براساس این نمودار اصطالحات بن سن دستة انگیختن و نیمنانگیختن و ناانگیختن تقسدیم
میشوند .ناانگیختنها دارای ویژگیهای زیر هستهد:
 فارد ساختار درونی و بنعبارتدیگر بسیط هستهد بین صدورت اصدطالح و مفهدور تشدابن صدوری وجدود نددارد ،یعهدی «ندارآوا»نیستهد
 معهای استعاری و مجازی ندارند.براساس ویژگی اول ،اصطالح فارد انگییش ساختواژی ،براساس ویژگی دور ،فاردد
انگییش آوایی یا نگاشتاری و براساس ویژگی سور ،فارد انگییش معهایی اسف.
نیمنانگیختنها واژاهایی هستهد نن با استفادا از شیواهای واژاسازی غیربومی ،مانهدد
با های عربی در زبان فارسی یا پسوندهای اشتقاری التیهی در زبدان انگلیسدی ،سداختن
شدااند .این واژاها را بن این دلیل نیمنانگیختن میدانیم نن زایایی رواعد ساختواژی آنها
در زبانی نن بن آن وارد شدااند معموالً نم اسدف و فقدط بدر روی واژاهدای ررضدی از
همان زبان عمل مینههد .اگر عملکرد این عهصرهای واژاسازی ررضی بر روی واژاهای
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بومی نیی گسترش یابد ،آنگاا واژاهایی را نن با آنها ساختن میشوند نیدی بایدد انگیختدة
نامل تلقی نرد.
انگییش اصطالحات در دسدتة انگیختدن بدن دو ندوع مسدتقیم و غیرمسدتقیم تقسدیم
می شود .انگییش مستقیم شامل انگییش آوایی یا نگاشتاری اسف نن در آن تههدا تشدابن
صوری میان مفهور و صورت اصطالح مبهای انگییش اسف.
اما انگییش غیرمستقیم مستلیر دانستن ایالعاتی اسف نن مبهدای انگیدیش را شدکل
می دههد ،مانهد ایالعات دستوری در انگیدیش سداختواژی ازجملدن ایالعدات دربدارة
معهای وندها و رواعد ترنی پذیری 8واژاها در انگییش معهایی ،لیور دانستن ایالعاتی
دربارة مفهور مشبن و مفهور مشبنبن در انگییش نشاننبننشانة ایالعات دربدارة واژگدان
زبان خارجی یا بنعبارتی ،دانستن زبان خارجی .لدیور دانسدتن چهدین ایالعداتی بدرای
در انگییش اصطالحات باع

میشود ندن مدا ایدن ندوع انگیدیشهدا را غیرمسدتقیم

بدانیم.

 5دادههای پژوهش
مهب داداهای این مطالعن ،فرههگ تخصصی هیارواژة فییین  8اسف نن در سدال 8938
در فرههگستان زبان و اد

فارسی چاپ شدا اسف .این فرههگ شامل واژاهای حدوزة

فییین در معهی اخص و حوزاهای مرتبط با علم فییین ،یعهدی اپتیدن ،نجدور ،نجدور
رصدی و آشکارسازهاسف .این فرههگ درمجموع بیشتر از  1111واژا با ساختواژاهای
متفاوت را در بر میگیرد .همة واژاهای موجود در این فرههدگ داداهدای ایدن مطالعدن
اسف نن بن زیرگرواهای ساختواژی اشتقاق ،ترنی  ،ترنی واشتقاق و گرواهای نحوی
شامل اسمی وصفی ،اسمی اضافنای و عبارت نحوی و گروا واژاهای دخیل با اشدتقاق
بیگانن و واژاهای استعاری و مجازی تقسیمبهدی شدا اسف .از هر دستن نن شامل بدی
از  11مورد اصطالح بود ،تعدادی برای بح

در متن این پژوه

انتخا

شد ،ولدی از

1. compositionality
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دستنهایی نن نمتر از  11اصطالح را شامل میشد ،نل اصدطالحات آن دسدتن انتخدا
شد.

 6انواع انگیزش اصطالح
بن مسئلة انگییش اصطالح از دو جهبن میتدوان نگداا ندرد .یکدی از جهبدة رابطدة میدان
اصطالحات و مفاهیم صرفاً در درون خود آن زبان ،و دیگری جهبة ا ر زبان مبد ،بر زبان
مقصد .جهبة دور در زبان هدایی مانهدد زبدان فارسدی و بسدیاری زبدانهدای دیگدر ،ندن
ررض گیرندة مفاهیم و اصدطالحات از زبدانی دیگدر ،مانهدد انگلیسدی ،هسدتهد ،مطدرح
میشود .در این مقالن ،جهبة اول را انگییش درونزبانی و جهبة دور را انگییش بیهازبدانی
نارگذاری مینهیم.
 0-6انگیزش درونزبانی
انگییش درونزبانی همان نگاهی اسف نن سگر آن را اصدطالحسدازی اولیدن مدینامدد.
سخهگویان ین زبان معموالً ورتی میخواههد بدرای اولدین بدار بدرای اشدیا ،پدیدداهدا،
فرایهدها یا هر آنچن نیاز بن صحبف دربارة آنها دارند واژا بسازند ،بن ویژگیهای آن چیی
توجن مینههد تا واژاای نن برای آن میسازند مُعدرّف آن چیدی باشدد .بدنعبدارتدیگدر،
واژاسازی بر مبهایی استوار اسف و سخهگویان زبان از آواهایی نامرتبط با چییی ندن در
پی نارگذاریاش هستهد استفادا نمینههد .همین ویژگیهای مُعرّف مفهور ،نن در واژاها
نمود پیدا مینههد ،مبهای انگییش واژاها میشوند .از نگاا درونزبانی انگییش واژاها بن
انواع آوایی ،ساختواژی و معهایی تقسیم میشود.
 0-0-6انگیزش آوایی

انگیددیش آوایددی وضددعیتی اسددف نددن در آن از صددورت آوایددی بتددوان بددن معهددا رسددید.
بنعبارت دیگر ،صورت آوایی اصطالح و همچهین ،صدورت نوشدتاریِ نشداندههددة آن
آواها سرنخی برای رسیدن بن معها باشد.
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در نشاننشهاسی سوسوری ،واژاهای بنلحاظ ساختواژی سادا ،یعهدی واژاهدایی ندن
رابل تجیین بن بخ های نوچنتر نیستهد ،معمدوالً ناانگیختدن تلقدی مدیشدوند یعهدی
صورت آن واژاها هیچ سرنخی از محتوای معهایی آن واژا بن دسف نمیدهد .بااینحال،
استثهاهایی وجود دارد نن در آنها صورت واژة سادا ،حدارل بنصورت نسبی ،با مفهومی
نن بن آن اشارا دارند انگیختن شدا اسف .این استثهاها از رددیماالیدار تحدف ندار مقولدة
نارآوا شهاختن شدااند (وحیدیان نامیار .)99 :8931
در میان واژاهای مصو

فییین برای موارد زیر مدیتدوان انگیختگدی آوایدی رائدل

شد:
شار

flux

شار در فارسی بن یور نسبی دارای انگییش آوایی اسف و برای مفهور فوق انتخدا
شدا اسف و مبهای آن صدایی اسف نن بن ههگار جریدان مایعدات شدهیدا مدیشدود .در
مقابل ،واژة انگلیسی  ،fluxفارد انگیختگی آوایی اسف ،چهاننن ریشدنیدابی آن در زیدر
نشان میدهد.
flux: [Middle English, from Old French, from Latin fluxus, from past participle
]of fluere, to flow.

شاره

fluid

این واژا همزمان دارای دو نوع انگیختگی اسف :آوایی و ساختواژی .انگییش آوایی
آن مربو بن بخ

پاین ،یعهی «شار» اسف نن در سطرهای فدوق بحد

ساختواژی آن ناشی از اتصال وند اشتقاری « -ا» بن بخ

شدد .انگیدیش

پاین اسدف .دربدارة ایدن ندوع

انگییش در جای خود صحبف خواهد شد .معادل انگلیسی این واژا ،یعهدی  ،fluidنیدی،
همانهد مورد ربلی ،فارد انگیختگی آوایی اسف.
شارش

flow

وضعیف انگیختگی این اصطالح نیی همانهد مورد ربل بنیور همزمان دوگانن اسدف:
آوایی و ساختواژی.
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 0-0-0-6واژۀ بسیط /ساده

واژة سادا واژاای اسف نن رابل تقسیم بن اجدیای معهدادار نیسدف یعهدی فقدط از یدن
تکواژ یا ین واژ ساختن شدا اسف .بهابراین ،این دستن از واژاها فارد ساخف هسدتهد و
درنتیجن ،انگییشی نن ناشی از ساخف داخلی باشد دربارة آنها مصدداق پیددا نمدینهدد.
واژة بسیط تهها در صدورتی مدی تواندد انگیختدن باشدد ندن صدورت آوایدی آن بدنیدور
مستقیم نمایهدة دال یا ،در حوزة اصطالحشهاسدی ،نمایهددة مفهدور باشدد .اصدطالحات
زیر در فارسی واژة سادا محسو

مدیشدوند و درنتیجدن ،ناانگیختدن هسدتهد :آنتروپدی،

آنُد ،اپتین ،الکترون ،انرژی ،بدر ،برق ،بُعد ،اصطرال  ،جدذ  ،خسدوف ،آیهدن ،پرتدو،
ساین.
همة این اصطالحات (واژانامة فییین) نن بن زبان فارسی راا یافتناند ،برای بسیاری
از فارسیزبانان بسیط و بنلحاظ آوایی ناانگیختن تلقی میشوند ،زیرا هیچ تشابن صدوری
میان آوا و محتوای آنها دیدا نمیشود ،اما بنعهوان نمونن ،با مقایسة بعضی از واژاهدا در
دو زبان فارسی و انگلیسی میتوان بن تفاوت انگییش ساختواژی در این زبانها پی برد.
واژاای نن در فارسی انگییش ساختواژی ندارد ممکن اسدف در انگلیسدی دارای چهدین
انگییشی باشد و برعکس .برای مثال ،واژة زیر چهین وضعیتی دارد:
آنتروپی 
]entropy:[German Entropie: Greek en-, in. + Greek trope, transformation.

همانگونن نن از ریشة این واژا پیداسف ،آنتروپی در زبدان انگلیسدی دارای سداخف
داخلی اسف .با توجن بدن نداربرد فدراوان ایدن اجدیا در برخدی از واژاهدای انگلیسدی،
گویشوران انگلیسی زبان رادر بن تجیین و برداشف معهای ساختی از آن هستهد .امدا ایدن
انگییش ساختواژی را در زبان انگلیسی نمیتوان تار و نامدل دانسدف ،زیدرا ایدن اجدیا
عهاصر رایج و زایایی در زبان انگلیسی نیستهد .بهابراین ،مدیتدوان آنتروپدی را در زبدان
انگلیسی نیمنانگیختن بن حسا

آورد .همین وضعیف را میتوان در زبان فارسدی بدرای

واژاهای مشتس عربی رائل شد .امدا آنتروپدی در فارسدی ندامالً ناانگیختدن اسدف ،زیدرا
گویشوران فارسی از آن تصوری ساختی ندارند و آن را غیررابل تجیین میدانهد.
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 1-0-6انگیزش ساختواژی

انگییش ساختواژی ین اصطالح مستلیر آگاهی از رواعد سداخف واژا در زبدان مدورد
نظر اسف .بن همین دلیل ،در انگییش ساختواژی ،بخشی از در معها ناشی از ایالعات
دستوری اسف بن این معها نن مثالً در واژاای نن براسداس افدیودن ونددهدای اشدتقاری
ساختن شدا اسف ،ایالعات گویشور از معها و رفتار وندها بخشی از معهای واژة مشدتس
را در اختیار او ررار می دهد .معهای دیگر این سخن این اسف نن انگییش ساختواژی از
تجم معهای سازا های تشکیلدههدة واژا شکل میگیرد .مثالً معهای «گلخانن» با دانستن
معهای دو واژة تشکیلدههدة آن و ترتی

همنشیهی ایدن اجدیا در زبدان فارسدی ،یعهدی

جایگاا هستن و وابستن ،بن دسف میآید .اگر معهای آن دو جدیء را ندن خدود ناانگیختدن
هستهد بدانیم ،و بدانیم نن در این واژا «خانن» هستة معهایی اسف ندن «گدل» ،مدیتدوانیم
معهای مورد نظر را از «گلخانن» بفهمیم .بهابراین ،سرنخ رسیدن از صورت بن معها در این
واژا ترنی پذیری معهایی سازاهاسف .اصطالحات را بنلحاظ ساختواژی مدیتدوان بدن
انواع اشتقاق ،ترنی  ،ترنی واشتقاق و گروا نحوی تقسیم نرد.
 0-1-0-6اشتقاق

اشتقاق عبارت اسف از افیودن وند اشتقاری بن ین پایدن و بدن دسدف آوردن واژاای بدا
معهایی متفاوت با واژة ربلی .انگیختگی در واژاهدای مشدتس از حاصدلجمد ایالعدات
دستوری مرتبط با وند اشتقاری و ایالعات دستوری و معهایی مرتبط با پایدن بدن دسدف
می آید یعهی دان

گویشور از نارنرد دستوری آن وند بخشی از معهدای آن واژا را در

دسترس او ررار میدهد .مثالً در واژة «تابشگر» پسوند «-گر» القانههددة معهدی «نههددگی
نار ،عاملیف» اسف .دانستن معهای این پسوند باع

انگیختن شدن معها برای واژة مشتس

میشود .فهرسف زیر تعدادی از وندها در هیارواژة فییین  8را نشان میدهد:
پیشوندها
وا( -بیاننههدة خالف عمل پاین و گاهی تأنید اسف) :واپیچ  ،وارطب  ،وامغهای  ،وانده ،
وامغهاییدا
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و نفی چییی) :اَبیراهی

بَر( -در ایهجا معهای تأنید دارد) :برجذ  ،برجذب
بی( -بنمعهی سل

و نفی چییی) :بینظم ،بیتقارن ،بیوزن

باز( -بنمعهی تکرار) :بازآوای  ،بازبههجارش
نا( -بنمعهی نفی چییی) :نانشسان ،ناتراوا ،نامیرا ،ناوردا
ترا( -بنمعهی آنسوتر و فراتر) :تراگذار ،تراگسیل
فرا( -بنمعهی بیشتر یا باالتر از ین وضعیف یا سطح مشخص) :فرابهف
فرو( -بنمعهی پایین و زیر) :فروپاشی ،فرورییا

پسوندها
گر (بنمعهی نههدة نار) :ارتعاشگر ،القاگر ،حسدگر ،شدمارگر ،گییهشدگر ،تابشدگر ،پخشدگر،بازتابگر ،عملگر ،تشدیدگر ،رصدگر
ش (اسم مصدر میسازد) :جدای  ،پاشد  ،تداب  ،چدرخ  ،چگدال  ،خیدیش ،نهدان ،نوانت  ،رطب  ،نه  ،سرمای
نده (بنمعهی نههدة نار) :رسانهدا ،انبارندا ،پاشدهدا ،تابهددا ،جذبهددا ،چرخهددا ،چرخانهددا،مغهایهدا
 یه ( برای معانی شباهف ،دارندگی ،نههدة نار ،اسم مکان ،اسم ابیار ،یا صفف مفعدولی و:)...باریکن ،پرتابن ،پیچن ،روزنن ،روین ،ریسن ،زبانن ،سدامانن ،تکاندن ،شدارا ،لبدن ،تدارا ،دهاندن،
چرخانن ،پایستن
ا (بنمعهی رابلیف) :گرما ،مانا ،میرا ،تراوا ،رساناوار (بنمعهی دارندگی و شباهف) :بیضیوارواره (بنمعهی شباهف) :صورتوارا ،ماهواراار (اسم عمل یا اسم مصدر) :پایستاراک (حاصل عمل) :ناواسان (بنمعهی شباهف) :نشسانور (بنمعهی دارندگی) :وانه ور ،القاور-وَش (بنمعهی شباهف) :اختروَش
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 1-1-0-6واژههای مشتق عربی

بندلیل ردمف و استمرار نفوذ زبان عربی در زبان فارسی در یول صدها سال ،عدالوابدر
ورود واژاهای عربی ،تعدادی از رواعد واژاسازی عربی نیی بدن زبدان فارسدی راا یافتدن
اسف نن غالباً بر واژاهای عربی عمل مینههد .اشتقاق غال ایدن ندوع واژاهدا حاصدل
وندافیایی نیسف ،بلکن حاصل تغییر در با اسف نن فرایهددی صدرفی در زبدان عربدی
اسف .ازآنجانن عملکرد این رواعد در زبان فارسی محددود بدن واژاهدای دخیدل عربدی
اسف ،برای نسی نن آشهایی چهدانی با زبان عربی نددارد ایدن واژاهدا حکدم واژاهدای
بسیط را دارند .بهابراین ،این واژاها را در زبان فارسدی بایدد نیمدنانگیختدن تلقدی ندرد.
تعدادی از این واژاها در هیارواژة فییین  8نن در این دسدتن ردرار مدیگیرندد ،در زیدر
فهرسف شدا اسف.
ارتعاش ،اشباع ،اصطکا  ،القا ،انبسدا  ،انشدعا  ،تثلید  ،تدداخل ،تدرانم ،تربید ،
تصعید ،تعادل ،تقارن.
1-1-0-6ترکیب

بن فرایهد ساخف واژا با حدارل دو عهصر ندن هریدن از آنهدا بدنتههدایی بتواندد واژاای
مستقل باشد ،ترنی میگوییم ،مانهد سیااچالن ،شها سهگ ،پی ران .
در همینجا ،مفهور «ترنی پذیری» مطرح میشود و آن عبارت اسف از ایهکن معهای
واژة مرنّ از حاصلجم معهای اجیای سازندة ترنی حاصل میشود .از ایدن مهظدر،
واژاهای مرنّ بن دو دستة درونهستن و برونهستن تقسیمبهدی میشوند.
در ترنی های درونهستن 8یکی از اجیای سازندا ،هم بنلحاظ معهایی و هم بنلحاظ
مقولة دستوری ،مانهدد اسدم یدا صدفف یدا فعدل بدودن ،هسدتة آن واژة مرنّد اسدف.
بنعبارتدیگر ،معهای واژة مرنّ درونهستن تحف شمول معهای هستة آن اسدف .مدثالً
سیااچالن نوعی چالن و رنگیننمان نوعی نمان اسف .بدنایدنترتید  ،معهدای ایدن ندوع
ترنی ها نامالً انگیختن و رابل استخراج از معهای اجیای سازنداشان اسف .
در ترنی های برونهستن 1هیچ ین از سازاها هستة واژا نیسف .مثل بازتدا سدهج،

2. exocentric compound

1. endocentric compound
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آفتابپرست،آهنربا،چندتکه،دوریخت،دوفام،شکلپذیر،باریکهگستر.ازآنجاکههایه 
نوعواژههایمرکّبفاقدهستههستند،بخشیازمعنهایآناهادررهارزازآرترک هب
استوبرایدرکمعنایآناان ازمنداطالعها دانشهنامهایهسهت ..بههعبهار دیگهر،
انگ ختگیآنااازترک باطالعا عناصرموجوددرواژهواطالعا بهرورزبهانیکهه،

باشد،حاصلمیشود.

هماردانشدایرةالمعارفی
 4-2-1-8ترکیبواشتقاق

ترک بواشتقاقنوعیفرایندواژهسازیاستکههدرآرونهداشهتقاقیبههپایهّمرکّهب
میچسبد.بایدگفتکهترک بواشتقاقدرب رونیتری الیههمارفراینداشتقاقاستو
پایّآر،کههمارالیّدرونیباشد،واژةمرکّباست؛همارگونههکههملهایزیهرنشهار
میدهد.
 
[[پ کر+بند] -+ی]=پ کربندی


برای اساس،ای گونهواژههاحاصلفراینداشتقاقاندوهماربحه ههاییکههدر
بخشاشتقاقشد،دراینجان زصادقاست.ولیازآنجاکههدرحهوزهههایتخصصهی،
بهویژهف زیک،بس اریازاصطالحا باعملکردوندهایاشهتقاقیبهررویپایههههای
مرکّبسارتهمیشوند،درتجزیّای واژههابهعناصرسازندهمجبوری.بهطبقههایبهه
نامطبقّترک بواشتقاققائلشوی..تعدادیازاصطالحا باسارتواژةترک بواشتقاق
درحوزةف زیکدرزیرفارستشدهاست.همارگونهکههازایه فارسهتپ داسهت،
سارتهشدهاند.

ب شترای اصطالحا باپسوند«-ی»
شناسی،اشباعشدگی

آالیشزدایی،آلفادرمانی،اَبَررسانندگی،گرمابرقی،ارترلرزه

 5-2-1-8گروه نحوی

شوند.گروههاینحویبهانواع

بس اریازاصطالحا بهصور گروهنحویسارتهمی
مختلفیمللگروهاسمی،گروهفعلهی،گهروهحهرضاههافهایوگهروهق هدیتقسه .
میشوند.اصطالحا دارایسارتنحویعمدتاًگروهاسمیهستند،مانند«اسهتحکام
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ایستایی» .گرواهای اسمی در اصدطالحات علمدی معمدوالً از ندوع

وصفی یا اضافنای هستهد.
گروا اسمی وصفی گروهی نحوی اسف نن هستة آن از مقولة اسدم و وابسدتة آن از
مقولة صفف باشد ،مانهد آلودگی نوفدنای ،آشکارسداز تشددیدی ،آنتدالپی نهانشدی ،آ
سهگین ،آرایة آنوستیکی ،آشفتگی گرمایی.
گروا اسمی اضافنای گروهی نحوی اسف نن هر دو جیء آن ،یعهی هستن و وابسدتن،
از مقولة اسم باشد ،مانهد آالی زدایی تاب  ،اتارن حبا  ،ا ر دوپلر ،آسدتانة دردندانی،
آههگ پرتوزایی ،آههگ نشف.
همانگونن نن از مثالهای باال پیداسف ،معهای گدرواهدای نحدوی ازیریدس تجمید
معهاهای هستن و وابستن دسترسپذیر اسدف .بدر ایدن اسداس ،در تحلیدل مدا ایدن ندوع
اصطالحات دارای انگیختگی نامل هستهد.
 6-1-0-6عبارت نحوی

این نوع انگییش نیی همانهد گروا اسدمی در حدوزة نحدو ردرار مدیگیدرد .اصدطالحات
فارسی زیر در این مقولن می گهجهدد :حفاظدف در برابدر تداب  ،سدهکروترون بدا شدی
متفاوت.
 7-1-0-6سرواژهسازی

ازآنجانن واژاهای ساختنشدا بنیریس نحوی یوالنی هستهد ،با افیای

ناربرد ،معمدوالً

صورت نوتااتری از آنها ساختن میشود نن عموماً بنروش سرواژاسازی اسف .در ایدن
روش حروف اول واژاهای ین عبارت بنهم میپیوندند و لفظی میسازند نن مدیتدوان
آن را مانهد ین واژا تلفظ نرد (اصول و ضوابط واژاگییهی  .)93 :8911این واژاها در ظاهر
ناانگیختن هستهد ،اما بندلیل آنکن حدروف بدن اصدل واژة نحدوی برمدیگدردد ،انگیختدن
محسو

میشوند .واژاهای زیر از این دستن هستهد.
رادار
میزر

)radar (radio detection and ranging
)laser (light amplification by stimulated emission of radiation
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این واژاها بن فارسی نیی وارد شدااند و ،از مهظر درونزبانی ،ناانگیختن هستهد.
استداللی نن برای اصطالحات «رادار» و «لییر» در زبان انگلیسدی آوردیدم بدرای دو
اصطالح زیر در زبان فارسی نیی صادق اسف .این نوع اصطالحات نیی بنواسطة صورت
ناملشان در زبان فارسی انگیختن هستهد.
واج←وانهشگاا آ جوشان
واف← وانهشگاا آ

تحفِ فشار

 1-0-6انگیزش معنایی

در این انگییش ،شباهف یا مجاورت و ارتبا معهاییِ مفهورِ مورد نظر با پدیداای دیگر،
مبهای انگیختگی ررار میگیرد .انگیختگی براساس شباهف معهایی با اصطالح «اسدتعارا»
و براساس مجاورت و ارتبا معهایی با اصطالح «مجاز» شهاختن میشود ندن در سدطور
زیر هرین از آنها را بررسی خواهیم نرد.
 0-1-0-6استعاره

گاهی عالوابر ایالعات دستوری ،مانهد اشتقاقوترنی  ،ایالعات برونزبانی ،مانهدد داند
ما از مشابهف دو پدیدا ،مدیتواندد مبهدای انگیدیش سداخف واژاهدا شدود .ایدن انگیدیش
در زبانشهاسی با نار استعارا شهاختن میشدود .واژاهدای مصدو زیدر از ایدن مهظدر رابدل
تحلیلاند.
دختر [ daughterفییین] :هستنای اتمی نن برا ر واپاشی ین هستة دیگر تولید میشود.
مادر [ parentفییین]:

هستن ای پرتوزا نن ،برا ر واپاشدی ،هسدتة دیگدری بدن ندار دختدر تولیدد
مینهد.

دو اصطالح فوق براساس دان دایرةالمعارفی از ایدن مشخصدة زیسدتی ندن «مدادر
فرزند را بن دنیا میآورد و آن فرزند نیی در صورت دختر بودن میتواندد زنجیدرة تولیدد
همجهس را ادامن دهد» ساختن شدا اسف .در ایهجا ،تولیدد هسدتة اتمدی از یدن هسدتة
دیگر بن مشخصة زای  ،نن مختص موجودات زندا اسدف ،تشدبین شددا اسدف .هسدتة
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تازاتولیدشدا بن دختدر و هسدتن ای ندن واپاشدیدا و هسدتة جدیدد را تولیدد ندردا ،بدن
مادر تشبین شدا اسف .استعارة موجود در اصطالح فارسی خاصتر از اسدتعارة موجدود
در معادل همان اصطالح در انگلیسی اسف .تولید یدن هسدتن از هسدتة دیگدر در زبدان
فارسی بن مشخصة مادر و در زبان انگلیسی بن مشخصة والد تشدبین شددا اسدف .مثدال
دیگر:
زمانمرده،زمانبیکنشی [ dead timeنجدور رصددی] :فاصدلة زمدانی میدان آغداز تغییدر در

درونداد و آغاز پاسخ رابل رصد بن آن.

در این اصطالح ،مشخصة «بی نه بودن» بن مشخصدة «مدردا بدودن» ندن مخدتص
موجودات ذیروح اسف ،تعمیم دادا شدا اسف .واژة مترادف ،یعهی «زمان بدینهشدی»،
فارد استعارا اسف.
بعضی استعاراها ازیریس وارگیری واژگانی از زبانی بن زبان دیگر مهتقل مدیشدوند.
برای مثال ،واژة  galaxyدر زبان انگلیسی واژاای ناانگیختن اسف ،اما همین واژا در زبان
یونانی دارای انگییش استعاری اسف بن ترتیبی نن در ریشنیابی زیر میبیهیم.
galaxy:[Middle English galaxie, the Milky Way, from Late Latin galaxias, from
]Greek, milky, from gala, galakt-, milk.

بریبس ریشنیابی فوق ،اصطالح مذنور در زبان یوندانی بدنمعهدی راا شدیری اسدف
یعهی یونانیان این مجموعن ستارگان را بندلیل امتداد و درخشهدگیشان بن راهدی تشدبین
نردا اند نن همچدون شدیر روشدن و سدفید اسدف .امدا اجدیای ایدن اصدطالح یوندانی
برای انگلیسیزبان ها برانگییانهدة معها نیسدف و بدن همدین دلیدل بدرای آنهدا ناانگیختدن
اسدف .اسدتعارة موجدود در لفدظ یوندانی ازیریدس ترجمدن بدنصدورت  milky wayبدن
زبان انگلیسی وارد شدا اسف همانگوندن ندن در دو اصدطالح متدرادف انگلیسدی زیدر
میبیهیم.
نهکشان راا شیری

Galaxy, Milky Way Galaxy

واژة «نهکشان» فارسی نیی دارای انگییش اسدتعاری اسدف .ایدن اصدطالح صدورت
نوتااشدة «ناانشان» اسف و تعری

آن در لغفنامة دهخدا بن نقل از غیاثاللغدات بدن
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این صورت آمدا اسف ...« :این را نهکشان از آن گویهد نن مشابن بدان اسف نن نسی نداا را در
رسن بستن بر زمین ریگآلود نشد و خطها از آن بر زمین پدید آیهد»...

استعارة اولین ممکن اسف برا ر تغییرات زبانی یا رشد معرفف علمی بن مدرور زمدان
نمرنگ یا بنیور نامل محو شود .برای مثدال ،مصدداق واژة «نهکشدان» در گذشدتن آن
چییی بودا اسف نن امروز تحف نار «نهکشان راا شیری» شهاختن مدیشدود یعهدی ندار
ین مصداق معیّن برای ایالق بن ندل یدن مفهدور عدار بدن ندار مدیرود .درحدالیندن
نهکشانها ،غیر از نهکشان راا شیری ،ممکن اسف ظاهری شدبین بدن نداا نشدیداشددا
نداشتن باشهد .اصطالحات زیر نیی در مقولة استعارا ررار میگیرند.
ارابهران [نجور]


Auriga, Aur, Charioteer

رآکتورزاینده [فییین]
سیاهچامه [فییین]


black hole

نوسانمیرا [فییین]
شکم [فییین]

breeder reactor

damped oscillation

antinode

 1-1-0-6مجاز

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

(2010: 236

and

) .اصددطالحاتی نظیددر

«پاستورییاسیون» یا «حکومف حسیهقلیخانی» در این مقولن ررار میگیرندد .بسدیاری از
اصطالحاتی نن در علور تحف عهوان نارواژا شهاختن میشدوند چهدین وضدعیتی دارندد،
مانهد اَبرهای ماژالن ،ا ر اوژا ،پهنشدگی دوپلری ،بسامد گرینوود ،پرانهددگی ندولهی،
تلسکوپ ناسگریهی ،شارش نیوتونی ،شارش نانیوتونی ،عملگر هامیلتونی ،راعدة آمپدر،
نسبیف گالیلن ،نمای

هایینبرگ.

ذنر این نکتن ضروری اسف نن انواع انگییشی نن برشمردیم نافی یکددیگر نیسدتهد،
بنیوری نن ین اصطالح در آن واحد ممکن اسدف دارای بدی
باشد .برای مثال:

از یدن ندوع انگیدیش
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اثراوژه :انگییش ساختواژی گروا اسمی اضافنای و انگییش مجاز دارد.
نوسانمیرا :انگییش ساختواژی گروا اسمی وصفی و انگییش استعاری دارد.

 1-6انگیزش بینازبانی
بن مسئلة انگییش اصطالحات در زبانهایی نن مفاهیم علمی را از زبانی دیگر گرفتناند،
میتوان از جهبة بیهازبانی نیی نگاا نرد .جامعنای نن علم تولید مینهد مفداهیم علمدی را
نیی بن زبان خود بیان مینهد .اما جوامعی ندن آن علدور را از جامعدنای دیگدر دریافدف
مینههد ،ازیریس واژاهای زبان آن جامعن با مفاهیم علمی مورد نظر آشهایی مییابهدد .در
ایهجا ،زبان مبد ،نق

واسطن بدرای انگیدیش واژاهدا در زبدان مقصدد را ایفدا مدینهدد.

یبایبایی ( )8913در این مورد چهین بیان مدیدارد« :ههگدامی ندن اهدل یدن زبدان بدا لفظدی
خارجی ،نن مفهومی تازا دربر دارد ،مواجن می شوند برای بیان آن مفهور در زبان خدود سدن راا در
پی

دارند :وارگیری آن لفظ از زبان بیگانن گردابرداری معادلیابی مفهومی» .این دستنبهددی از

زاویة نگاا ما چهین خواهد بود:

واژاگییهی مفهور جدید وارداتی از زبان دیگر

 )8معادلگییهی واژابهیاد
 )1معادلگییهی مفهوربهیاد

در انگییش بیهازبانی ،بازنمایی صورت واژة زبان مبد ،مبهدای انگیختگدی اسدف ،ندن
بازنمایی مفهور یعهی هرچن صورت واژة انتخا شدا در زبان مقصد تداعینههددة واژة
زبان مبد ،باشد ،آن واژا انگیختنتر خواهد بود .برای بیان ملمدوستدر ایدن مطلد

واژة

 energyانگلیسی را در نظر میگیریم.
تعریف

واژةانگلیسی

توانایی انجار نار

energy

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

شددا
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اسف .از بین این دو واژا «انرژی» هیچ نمودی از مفهور ندارد ،اما در «نارمایدن» بخشدی
از مفهور نمود پیدا نردا اسف .بهابراین ،از مهظر بازنمایی مفهدور «نارمایدن» انگیختدن و
«انرژی» ناانگیختن اسف .اگر اساس را برای انگیختگی ،صدورت واژة انگلیسدی در نظدر
بگیریم« ،نارماین» هیچ نسبتی با  energyندارد و بهابراین ،نامالً ناانگیختن اسف.
 0-1-6معادلگزینی واژهبنیاد

راا دیگر واژاگییهی برای ین مفهور ،بنخصوص مفهومی نن مهشأ آن جامعدنای دیگدر
بودا و از آن جامعن گرفتن شدا اسف ،این اسف ندن ببیهدیم در آن جامعدن آن مفهدور را
چگونن واژاگییهی نردااند تا ما هم از آن تبعیف نهیم .این شیوا را میتوان ترجمدن نیدی
نار نهاد .ترجمة اصطالحات گداهی ممکدن اسدف باعد
زبان مقصد شود .بنعبارتدیگدر ،واژاای ندن پدی

گسدترش معهدایی واژاهدا در

از آن در زبدان عمدومی در معهدای

مشخصی بن نار میرفتن اسف ،در معهای تخصصی جدیدی بن نار گرفتن میشود .مدثالً
معادل واژة عمومی انگلیسی  charmدر زبان عمومی فارسی «افسون» اسف .در اصطالح
تخصصی زیر بن تبعیف از انگلیسی ،همان معادل برای مفهومی فیییکدی انتخدا

شددا

اسف.
افسون [فییین]  :charmعددی نوانتومی نن مشخصدة ندوار هدا و هدادرونهاسدف و بدرای
توصی

تقارن بین نوار و لپتون ابداع شدا اسف.

در ترجمة اصطالح فوق ،استعارة موجود در لفظ انگلیسی دریقاً بن همان صورت بدن
زبان فارسی نیی بازگرداندا شدا اسف.
 0-0-1-6قرضگیری

این شیوا ساداترین راهکار برای بیان مفاهیم جدید در زبانهای مقصد اسف .همانگونن
نن در بخ

انگییش درونزبانی گفتن شد ،این نوع واژاگییهی از مهظر بازنمایی مفهور،

یعهی نگاا درونزبانی ،نامالً ناانگیختن و تیرا اسف ،اما از مهظر بیهازبانی ،برای نسی ندن
با زبان انگلیسی آشهاسف ،انگیختن و شفاف اسف.
تعدادی از واژاهای حوزة فییین در زبان فارسی ندن از زبدانهدای اروپدایی گرفتدن
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شدااند عبارتاند از :آنتروپی ،اسدطرال  ،الکترومغهداییس ،الکتریسدیتن ،لیدیر ،بداتری،
مولکول ،اتم ،فرومغهاییس ،پتانسیل ،تانسور ،انرژی ،ترانییسدتوز ،رادار ،دیهدار ،دیدوپتر،
دیود ،فیوز ،رهطورس.
همانیور نن از فهرسف فدوق پیداسدف ،بیشدتر اصدطالحات وارگیدریشددا دارای
ساختار سادة تننلمنای هستهد .اصطالحات ررضی نن در زبان مبدد ،دارای سداختواژة
پیچیدا هستهد ،در زبان مقصد با رواعد آن زبان ترنی سازی میشوند ،مانهدد :پتانسدیل
الکتریکی .electric potential
ازیریس این ررضگیریها گاهی بعضی تکواژهای وندی نیدی بدن زبدان مقصدد وارد
میشود ،مانهد:
فرّومغهاییس
تانسور ،دیوپتر ،ترانییستور
الکترومغهاییس

ferro-: ferromagnetism
-or/-er: transistor, tensor, diopter
electro-: electromagnetism

 1-0-1-6گردهبرداری

در گردابرداری ،بنعهوان یکی از راهکارهای معادلگییهی برای اصطالحی در زبان مبد،،
جیءجیء آن اصطالح بن زبان مقصد ترجمن میشود .بنبیداندیگدر ،در ایدن روش بدرای
هرین از تکواژهای واژة خارجی معادلگییهی (اگر در زبان مقصد معادلی داشتن باشدد)
8

یا معادلسازی (اگر معادل نداشتن باشد) میشود .بدن بیدان لمدان (« )181 :8311بدنجدای

تکواژهایی از زبان مبد ،تکواژهایی از زبان مقصدد بدن ندار مدیرود» .ایدن فرایهدد پیامددهدایی
ساختواژی و معهایی در زبان مقصد بن همراا دارد ،از آن جملن گسترش معهدایی بعضدی
از واژاها یا ابداع تکواژهایی جدید .البتن ،بعد از رایج شدن و جا افتادن معادلهایی ندن
بن این یریس ساختن میشوند ،ترجمنهای دوراهای متأخر را باید در مقولة ترجمة رایج
ررار داد .برای مثال ،بسیاری از وندهای فارسی زیر ،ندن در واژاسدازیهدای علمدی یدا

1. W.P.
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عمومی در مقابل عهاصر انگلیسی یا فرانسوی ساختن یا انتخا

شددااندد ،امدروز چهدان

رواج یافتناند نن ترجمة ررضی بودن آنها برای فارسیزبانان بدون ردگیریهای تاریخی
چهدان محسوس نیسف.
سطحی adsorb

بر: ad- -

برجذ  ،برجذب  ،جذ

در: ab- -

جذ  ،درجذب

absorption

زر: cryo- -

زرزایی ،زرزایشی

cryogenics

 ،depolarizationآالی

زدایی decontamination

وا - /-زدایی : de-

وارطب

فرو: infra- -

آشکارساز فروسرخinfrared detector

ریی: micro- -

رییبین ،میکروسکوپmicroscope

بس: poly- -

بسبلور polycrystal
 ، reflectionبازبههجارش renormalization

باز / -وا: re- -

بازتا

زیر: sub- -

سرعف زیرصوتی subsonic speed

ابر: super- -

اَبَررسانا superconductor

فرا: ultra-, epi- -

فرابهف

 -پذیر : -able

نمیف مشاهداپذیر observable quantity

 -ش : -ation/tion

وارطب

 -گر : -or/-er

حسگر خمیدگی  ، curvature sensorجفتگر آنوستیکی acoustic coupler

 -شهاسی : -logy

اخترزیسفشهاسی astrobiology

 -سهج : -meter

ولفسهج voltmeter

ultraviolet

deplorization

وارا meteoroid

 -وارا : -oid

شها

 -نگاشف : -gram

تمارنگاشف hologram

 -نگاری : -graphy

تمارنگاری holography

 -نما : -scope

یی

نما spectroscope

 -نمایی : -scopy

یی

نمایی رییموج microwave spectroscopy

انثر وندهای واژاساز فوق در زبان انگلیسی از زبانهای نالسین التدین یدا یوندانی
گرفتن شدااند ،اما انثر معادلهای انتخا شددا بدرای آنهدا در زبدان فارسدی از عهاصدر
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شدااند .بن همین دلیل ،باید گفدف ندن

این وندها در زبان فارسی انگییش بیشتری در مقایسن با معادلهایشان در زبان انگلیسی
دارند.
 1-0-1-6مشابهسازی آوایی

گاهی برای واژاسازی در زبان مقصد ،با این هدف نن تداعینههدة واژة زبان مبد ،باشد،
شبینسازی صوری مبهای نار ررار میگیرد .زوندرمن )1111( 8ایدن شدیوة واژاسدازی را
جورسازی آوایی  -معهایی 1مینامد .استداللی نن در این نار نهفتن اسف این اسف نن بدا
این شیوا هم برای مفاهیم نار بدومی انتخدا

مدیشدود و هدم صدورت آن واژة بدومی

بالفاصلن واژة انگلیسی را بن ذهن متبادر مینهد .مشابنسازی آوایی ممکن اسف نلی یدا
جیئی باشد ،همانگونن نن در مثالهای زیر دیدا میشود.
اَبیراهی [فییین]

aberration

آرایه(آرایة آنوستیکی) [فییین]

)array (acoustic array

نوفه [فییین]

noise

سپهر(خورسپهر) [نجور]

)sphere (heliosphere

مغناطیسسپهر [فییین]


magnetosphere

یونسپهر[فییین]


ionosphere

گرانی(گرانی نوانتومی) [فییین]

)gravity (quantum gravity

گرانش [فییین]

gravitation

ایستا(-ایستاییشهاسی ،ایستایی)[فییین]
ترا( -تراجه ) [فییین]

)stat- (statics
)trans- (transmutation

 1-1-6معادلگزینی مفهومبنیاد

انتخا

ین اصطالح در زبان مقصد ههگامی معادلیابی مفهومی محسو

2. phono-semantic matching

میشدود ندن

1. G.
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بدون توجن بن صورت اصطالح در زبان مبد ،صورت گیرد .در واژاگییهدی مفهدومی بدن
شیواای عمل می شود نن آن مفهومی نن ررار اسف برای آن واژاای انتخا

شود ،گویدا

در درون خود آن جامعن ابداع شدا و از جامعة دیگر گرفتن نشدا اسف .مثال بدارز ایدن
رویکردِ واژاگییهی در فییین واژة «نارمایدن» اسدف ندن هدیچ ارتبدا صدوری بدا واژة
 energyندارد .بن تعدادی از اصدطالحاتی ندن بدن ایدن شدیوا سداختن شددااندد نگداهی
میاندازیم.
اختالفپتانسیلامکتریکی،اختالفپتانسیل [فییین]

voltage
parallax

اختالفمنظر


در اصطالح فوق ریشنیابی اصطالح بیگانن چهین اسف:
parallax:[French parallaxe, from Greek parallaxis, from parallassein, to change:
]para-, among. + allassein, to exchange (from allos, other.

اصطالح انگلیسی فوق ،نن بن واسطة زبان فرانسن از زبان یونانی گرفتن شددا ،صدرفاً
بیان نههدة تغییر مورعیف اسف .در فارسی مفهور مورد نظر بنشیواای دریستدر و گویداتر
بیان شدا اسف.
چرخآوا [فییین]

ذرهبین [فییین]


siren
magnifying glass, magnifier, simple microscope

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

شدد ،ارائدن

میشود .ذنر این نکتن ضروری اسف نن تمامی مدخلهای اصلی هیارواژة فیییدن  ،8و
همچهین مترادف آنها ،هم در زبان فارسی و هم در زبان انگلیسدی ،بررسدی و شدمارش
شد .براساس نمودار انگییش اصطالحات و همچهین ،تحلیل داداهای ارائدنشددا ،آمدار
مربو بن هرین از این دو نوع انگییش و دستنبهددیهدای آنهدا ،بدن تفکیدن زبدان در
نمودارهای زیر آوردا شدا اسف.
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همانیور نن در نمودار انگییش درونزبانی در فارسی (نمودار  )8مشاهدا میشدود،
درصد انگییش نحوی در حوزاهای فییین  ،%11.81اپتیدن  %11.31و نجدور رصددی
 %13.31اسف .انگییش استعاری نیی در حوزة نجور  %31.31و بنیور چشمگیری رابدل
مالحظن اسف .در انگییش درونزبانیِ زبان انگلیسی (نمدودار  )1نیدی درصدد انگیدیش
نحددوی در حددوزاهددای فیییددن  ،%13.13اپتیددن  %13.33و نجددور رصدددی  %11.81و
انگییش استعاری نیی در حوزة نجور  %31اسف .از مقایسة این دو نمودار میتوان چهین
نتیجن گرفف نن فراوانی گروا نحوی ،هم در زبان مبد ،و هم در زبان مقصد ،نشاندههدة
تأ یرپذیری زبان فارسی از زبان انگلیسی اسف.
در انگییش بیهازبانی (نمودار  )9نیی با توجن بدن نمدودار و آمارهدای اسدتخراجشددا
بنروشهی دیدا میشود نن بسامد ترجمة ررضی /گدردابدرداری فراواندی زیدادی دارد و
در حددوزة فیییددن  ،%31.81اپتیددن  %31.11نجددور  %31.31و نجددور رصدددی %31.13
اسف.
در زبان فارسی ،معادلیابی مفهومی در حوزاهای تخصصی فیییدن  ،%1.11اپتیدن
 ،%8.91نجور  %1.31و نجور رصدی  %8.11اسف .این آمار نشان میدهد نن بن ههگدار
معادل گییهی در زبان فارسی این احساس وجود داشتن اسف نن صورت نوشدتاری ایدن
اصطالحات در زبان انگلیسی دارای انگیختگی مفهومی هستهد و نیازی نیسدف در زبدان
فارسی برای آن مفاهیم بن روش مفهومی اصطالح ساختن شود.
آمار نشان می دهد نن انگیختگی معهدایی اسدتعاری در اصدطالحات نجدور در زبدان
فارسی  %31.31و در زبان انگلیسی  %31اسف ندن بسدیار بیشدتر از دیگدر حدوزاهدای
فییین و اپتین و نجور رصدی اسف .علف این پدیدا را مدیتدوان در تفداوت مداهوی
مفاهیم این حوزا با دیگر حوزاها دانسف .در حوزة نجدور ،واژاگییهدی بیشدتر از ندوع
نارگییهی برای صورتهای فلکی ،ستارگان و نهکشانهاسف .بن ههگار نارگذاری بدرای
بسیاری از این مفاهیم نجومی و آسمانی ،تصور واژاگیین از شباهف آنها با پدیدداهدای
زمیهی و درنتیجن ،اصطالحسازیهای استعاری تعییننههدا اسف.
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نمودار  0ـ انگیزش درونزبانی در زبان فارسی

نمودار  1ـ انگیزش درونزبانی در زبان انگلیسی
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نمودار  1ـ انگیزش بینازبانی

 8نتیجه
بن انگییش اصدطالحات از دو مهظدر مدیتدوان نگداا ندرد :درونزبدانی و بیهازبدانی .در
انگییش درونزبانی مسئلن این اسف نن بین صورت آن اصطالح و مفهدومی ندن بدن آن
داللددف دارد چددن رابطددنای وجددود دارد .امددا در انگیددیش بیهازبددانی مسددئلن ایددن اسددف
نن صورت اصطالح در زبان مقصد با صدورت اصدطالح در زبدان مبدد ،چدن رابطدنای
دارد.
بین دو رط

انگیختگی و ناانگیختگی ین سدطح میدانی نیدی بایدد رائدل شدد و آن

نیمنانگیختگی اسف .ازمهظر درونزبانی ،اصطالحات فییین ،هدم در فارسدی و هدم در
انگلیسی ،دارای درجات متفاوت انگیختگی هستهد.
از نگاا درونزبانی ،آمار نشان میدهد نن درصد واژاهای ناانگیختة فارسی در حوزة
فیییددن  %1.11و اپتیددن  %1.31و نجددور  %83.91و نجددور رصدددی  %1.11و درصددد
واژاهای ناانگیختة انگلیسی در حدوزة فیییدن  %3.13و اپتیدن  %3.11و نجدور  %81و
نجور رصدی  %9.89اسف .در نگاا بیهازبانی حدود  %31واژاهدای فارسدی و انگلیسدی
انگیختن و نیمنانگیختن هستهد نن نشان دههدة تبعیف زبان فارسدی از زبدان انگلیسدی در
مییان انگییش اصطالحات اسف.
اصطالحاتی نن در فارسی بنصورت مفهومی ،و نن ررضی یا گردابرداری یا ترجمدة
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ررضی از انگلیسی ،ساختن شدااند ،دارای انگییش مستقل از انگلیسی هستهد نن داداهدا
نشان میدهد حدود  %9درصد واژاهدای فارسدی در هدیارواژة فیییدن  8دارای چهدین
وضعیتی هستهد ،و آن شامل مدواردی مانهدد «نارمایدن « ،»energyآهدنربدا  ،»magnetو
«گذرندگی  »osmosisاسف .علف این مسئلن را مدیتدوان در ایدن دانسدف ندن انثریدف
واژاهای انگلیسی در خود این زبان انگیختن هستهد و ورتی این اصطالحات لفظبدنلفدظ
ترجمن میشوند انگیختگی درونزبانی موجود در انگلیسی بن فارسی نیی مهتقل میشدود
و دیگر نیازی نیسف در فارسی برای آن مفهور بن یریقی دیگر اصدطالح سداختن شدود.
در اند

مواردی ،نن در زبان فارسی معادلیابی مفهومی صورت گرفتن ،همانهدد مدوارد

فوق ،اصطالح انگلیسی ناانگیختن تلقی شدا یدا در مدواردی مانهدد  magnetو

osmosis

انگیختگی آنها نارسا تلقی شدا و الزر دیدا شدا اسف نن انگیختگی شفافتر شود.
می توان ادعا نرد نن اصطالحات فییین در زبان فارسی ،در مقایسدن بدا انگلیسدی،
انگیختن تر هستهد ،چون از واژگان روزمرا و رایج امروزی فارسی بیشدتر اسدتفادا شددا
اسف .اما بسیاری از اصطالحات انگلیسی دارای ریشة التیهی و آن هم بدنواسدطة زبدان
فرانسن هستهد .مسئلة اخذ از زبان بیگانن و همچهین ،تحوالت معهایی و صدوری واژاهدا
در گذر زمان از التین بن فرانسن و از آن زبدان بدن زبدان انگلیسدی باعد
انگلیسی زبانان برای در

مدیشدود ندن

انگیختگی بسیاری از اصطالحات نیازمهد ریشدنشهاسدیهدای

تاریخی باشهد .بن همین دلیل ،در نگاا همزمانی و درونزبانی ،انگیختگی اصطالحات در
انگلیسی در مقایسن با فارسی نمتر اسف .از یرف دیگر ،وجود واژاهای مشتس عربی در
فارسی ،مانهد القا (بر با

اِفعال) ،تثلی

(بر با ِ تفعیل) و اصطکا (بر با

واژاهای دیگر عربی مشتسشدا براساس با های مذنور در فارسی ،باع

اِفتعدال) و
میشدود ندن

فارسیزبانان تصوری از واژاسازی راعدامهد از این صدورتهدا بدن دسدف آورندد ،امدا
ازآنجانن این راعداها محدود بن واژاهای عربی هستهد و در واژاسازی فارسدی نداربرد
ندارند ،واژاهای مشتس از آنها را میتوان نیمنانگیختن تلقی نرد.
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