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[ )]8911آن را بن نار بردا و از آنجا بنگستردگی وارد نوشتگان زبانشهاسی و ترجمدن و
ویرای

شدا اسف .در زبانشهاسی گردابرداری یا « calqueنوعی وارگیری اسف ندن در آن

سازاهای واژا یا عبارتِ وارگرفتنشدا در زبان وارگیرندا ینبنین ترجمن و برای هریدن معدادلی

برگییدا میشود» (هیارواژة زبانشهاسی  .)8933در همان آغاز رواج این اصطالح ،برخی بدن
ساخف این واژا اعتراضهایی داشتهد و گردابرداری را صورت مطلو تر این اصطالح
دانستهد و برخی دیگر بن حمایدف از آن برخاسدتهد .در ادامدن ،دیددگااهدای موافقدان و
مخالفان لفظ گرتنبرداری را نقل و بن پیشیهة ناربرد گدردا/گرتدن و مشدتقات آن اشدارا
نرداایم و داداها و شاهدهای پرشماری را بن دسف داداایم و ین اصدل واژاگییهدی را
نیی یادآور شداایم.

 1پیشینۀ پژوهش
 0-1دیدگاه بهاءالدین خرمشاهی
خرمشاهی در نقد غلط نهویسیم دربارة اصطالح گرتنبرداری آوردا اسف:
چرا [در غلط نهویسیم واژة گرتنبرداری را] بنصورت گردابدرداری ضدبط نکدردااندد،
چهاننن ضبط لغفنامن ،برهان رای و فرههگ [فارسدی] معدین چهدین اسدف؟ بدا ایدن
توضیح نن برهان رای فقط گدردا را آوردا اسدف« :خاندة نقاشدان باشدد و آن زغدال
سوداای اسف نن در پارچن بستناند و بر ناغذهای سوزنزدة یراحینردا مالهد تا از آن
یرح و نق
بیف را بنترتی

بن جای دیگر نشیهد .و آن ناغذ سوزنزدا را نیی گویهد» .لغفنامن این دو
از سعید اشراف [نذا ،بنجای «اشرف»] و مالیغرا از آنهدراج نقل نردا

اسف 8.]...[ :اگر ناربرد گرتنبرداری بنجای گردابرداری جایی باشد ،در ایدن صدورت،
مثل این اسف نن ناربرد گرت را ،نن تلفظ بعضی از مردر اسف ،بنجدای گدرد تجدویی
نهیم .هرچهد در تاریخ زبان فارسی تبدیل دال [نذا ،بنجدای «د»] و «ت» بدن یکددیگر
بسیار صورت گرفتن اسف (خرمشاهی .)111 :8913

خرمشاهی بعدها از نظر خود رویگردان شدا اسف:
گرتنبرداری ،نن انهون جدیو اصدطالحات جاافتدادة زبدانشهاسدی و ترجمدنپژوهدی و

 .8صورت درسف این دو بیف در بهار عجم آمدا اسف (← 9د 9بهار عجم).
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فرههگنگاری اسف ،همان گردابرداری اسف و فرههگستان زبان و اد
را بنشکل اخیر تصوی

نردا اسف .من هم بح

فارسی هم آن

و احتجاج مینردر نن همین تلفظ و

امال (گردابرداری) رسمیتر و سودمهدتر اسف و بدن آن ر،ی دادر .امدا پدس از آن ،بدن
صورت اول (گرتنبرداری) ،نن گییهة دلخواا دوسف دانشورر ،استاد ابوالحسدن نجفدی
هم هسف [ ،]...گرای

پیدا نردر .زیرا هرچهد عامیانن مینماید (مانهد گدرت بدنجدای

گددرد نددن عامددة مددردر ادا مددینههددد) ،امددا تشددخص بیشددتری دارد (خرمشدداهی :8931
بیسفوهفف و بیسفوهشف).

8

 1-1دیدگاه محمدرضا باطنی
بایهی در نقد غلط نهویسیم ،پس از نقل خالصنای از دیددگاا اولیدة خرمشداهی دربدارة
اصطالح گرتنبرداری ،آوردا اسف:
رضین از دو حال خارج نیسف :یا استاد نجفی نمیدانستناند نن گرتدن برداشدتن جدایی
ضبط نشدا اسف و ایشان دروار دارند گرتن را بنجای گردا بن نار میبرند نن در این
صورت باید گفف «بی گدار بن آ

زدااند» نن بدون مراجعن بن مأخذی ایدن اصدطالح

را ساختن و بن گردش انداختناند ]...[ .شس دور این اسف نن اسدتاد بدن ضدبط رددیمی
لغف وار

بودااند ،ولی آگاهانن ترجیح دادااند نن گرتن را ،نن صورت «عامیاندنتدری»

اسف ،بنجای گردا بن نار برند .در این صورت ،باید از ایشان پرسید چطور اسدف ندن

شما بن خودتان اجازا میدهید نن گرتة عامیانن و «بیاصدلونسد » را بدنجدای گدردة
عالمانن و «پدرومادردار» بن نار ببرید ،ولی اجازا نمیدهید نن مدردر بدنجدای صدورت
درسف ،ولی قیل اشن ،رشن ،خشن ،لشکر و مانهد آن ،بگویهدد و بهویسدهد اشدگ،
رشگ ،خشگ ،لشگر و مانهد آن؟ (بایهی .)11 :]8913[ 8933

 1-1دیدگاه زهرا عنایت

زهرا عهایف (نن ظاهراً نامی مستعار اسف) در پاسخ بن نقد محمدرضا بدایهی بدن غلدط
نهویسیم آوردا اسف:
درمورد واژة گرتن ،بن نظر نگارندة حقیر ،متأسفانن تهها بخشدی از حقیقدف گفتدن شددا

 .8آگاهی از نظر اخیر بهاءالدین خرمشاهی را واردار آرای محمد یوسفی هستم.
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اسف .این واژا در فرههگ فارسی معین بف شدا و با عالمف صورت دیگری از گردا
مشخص میباشد (ابدال «دال» [نذا ،بنجای «د»] بن «ت») .بنعالوا ،عالمف اختصداری
عامیانن و غیرفصیح در مقابل آن وجود ندارد .دراصل ،گدردا و گرتدن مثدل زردشدف و
زرتشف اسف .بهابراین ،بن مترجم نتا

چهین گفف زرتشف نمیتوان اعتراض نرد نن

چرا چهین گفف زردشف بن نار نبردا اسف .صرفنظر از این نکدات ،گدردا اصدطالح
علم گیااشهاسی اسف ،ولی در مفهور مدلبرداری و نپدی ندردن ،واژة گرتدن اصدطالح

اهل حرفنهای رلمزنی ،رلمناری ،ناشیناری ،گچبری و غیرا اسف .در نتا

نوچدن،

در توضیح واژاای ،نویسهدا میگوید« :چهین بن نظر میآید ندن یکدی از ایدن دو را بدن
نوچن ،جلدد  ،8913 ،1ص  .)891در

گرتة دیگری ساختن باشهد» (احمد شاملو ،نتا
مقالنای درمورد بوف نور میخوانیم« :موضوع نقاشیهای روی رلمدان نن پیشة اوسف
همیشن یکسان و از ین چرمن گرتنبرداری میشدود» (مرتضدی یدرف« ،زبدان بدرزخ»،
مجلة ویسمن ،شماراهدای  1و  ،8911 ،3ص  .)3در شدعر «چشدمان یدن عبدور» در
مجموعة ما هیچ ،ما نگاا ا ر سهرا

سپهری مدیخدوانیم« :گرتدة دلپدذیر تغافدل /روی

شنهای محسوس خاموش میشد» (عهایف .)31 :8913

 4-1دیدگاه امید طبیبزاده
یبی زادا دربارة گرتنبرداری و گردابرداری آوردا اسف:
بن نظر من گرتن از گرت عامیانن مشتس شدا اسف ،اما معهای آن بدا گدردا (ندن آن هدم
مشتس از گرد اسف) یکی نیسف .بنعبارتدیگر ،در متون رسمی و علمی هرگدی نبایدد

بنجای گرد از گرت استفادا نرد ،اما در برخی از بافدفهدای رسدمی و علمدی گرتدن
جایگاا خودش را دارد و استفادا از گردا بنجای آن مطلقاً مجاز نیسف ... .از ین سو،
لفظ گردا در اصطالح گرداافشانی در حوزة گیااشهاسی نداربرد بسدیار دارد و بددیهی
اسف نن استفادا از ترنیبی چون گرتنافشانی در این حوزا نامالً غلط اسدف .از سدوی
دیگر ،لفظ گرتن در ترنیبی چون گرتنزنی در نید اهدلِ حرفدة پتدندوزی بسدیار رایدج
اسف ،و بسیار بعید اسف نن مثالً دانشجویان صهای دستی بن عملِ ریختن پودرِ گچ یدا
خانة زغال بر روی یرحی نن روی ناغذ نالن ترسیم و سپس سدوراخسدوراخ شددا
اسف بگویهد گردازنی! بهابراین ،ما در جدارگونهدا (اصدطالحات حرفدنهدا) در زبدان
فارسی هم گردا داریم و هم گرتن .حال باید دید نجفی اصطالح گرتنبدرداری خدود را
بن تقلید از جارگونهای ندار حرفن انتخا

نردا اسف .بدیهی اسف ندن او بدن حدوزة
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صهای دستی و ههرهایی همچون پتندوزی و رلمزنی و ناشیناری و مانهد آن[ها] نظر
داشتن اسف ،و نن بن حوزة گیااشهاسی .زیرا ،چهاننن توضیح دادیم ،گرتنبرداری در نید
وی یعهی تقلید موبنمو از مفردات نلمة مرنّ

فرنگی بن ههگارِ ترجمن.

عالوابراین ،استفادة نیما از واژة گرتدن در شدعر معدروف و زیبدای «بدرف» (گرتدة
روشهی مردة برفی همن نارش آشو

 )...بنروشهی نشان میدهد نن واژة گرتدن مطلقداً

عامیانن نیسف ،بلکن ازیریس جارگونهای ههرهدای سدهتی وارد واژگدان رسدمی زبدان
فارسی شدا اسف و بننارگیری آن هیچ ایرادی ندارد.
خالصن ایهکن از بین دو ترنی
«ترجمة ررضی» ،چن ازحی

گرتن برداری و گردا برداری در مقار معدادلی بدرای

معهایی و چن ازحی

سبکی ،اولدی غلدط نیسدف .گرچدن

حتی در متون راجار صرفاً از اصطالح گردابرداری برای اشدارا بدن ایدن معهدا اسدتفادا
میشدا اسف ،امروزا بنعلف رواج ناربرد گردا در گیااشهاسی ،بد نیسف بن پیدروی از
نجفی و مانهد بسیاری از شاعران و نویسهدگان معاصر بین گرتن و گردا تمایی بگذاریم

(یبی زادا.)8

 5-1دیدگاه علیاشرف صادقی
صادری دربارة اصطالح گرتنبرداری آوردا اسف:
من با تلفظ و امالی گرتنبرداری مخالفم و همنجدا گدردابدرداری بدن ندار مدیبدرر.
گرتنبرداری تلفظ عامیانة گردابرداری اسف نن آرای ابوالحسن نجفی متداول نردااندد.
سابقاً گرد می پاشدیدند و چیدیی را گدردا یدا عیهد ًا نپدی مدینردندد .بعضدی بدنجدای
گردابرداری ،از تعبیر «ترجمة ررضی» استفادا مینههد (صادری  893 :8933حاشین).

 1گرده /گرته در فرهنگهای کهن
برای بررسی سیر تحول واژة گردا /گرتن و مشتقات آن نخسف بدن فرههدگهدای نهدن
فارسی مراجعن

نرداایم.

 .8تحریر اولیة مطل امید یبی زادا در صفحة فیسبو وی ،نن ایهن در دسترس نیسدف ،مهتشدر شددا اسدف.
ایشان آخرین دیدگااهای خود را در یادداشف پی رو وارد نردااند و آن را ازیریس رایانامن برای نگارنددة مقالدن
فرستادااند.
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 0-1برهان قاطع ( 8111هجری)
گرده/بن فتح اول /خانة نقاشان باشدد و آن زغدال سدوداای اسدف ندن در پارچدن بسدتناندد و بدر
ناغذهای سوزنزدة یراحینردا مالهد تا از آن یرح و نق

بدن جدای دیگدر نشدیهد || و آن ناغدذ

سوزنزدا را نیی گویهد (برهان .)8931

 1-1فرهنگ رشیدی ( 8113هجری)
گرده/بالفتح /چربن ،یعهی چییی نن از آن چیی دیگر بعیهن بردارند (تتوی حسیهی .)8993

 1-1بهار عجم ( 8811هجری)
کاغذسوزن و کاغذسوزنزده و کاغذگرده و گردةتصویر /بن فتح نداف فارسدی /ناغدذی ندن
مصوِّران نق

سیاارلم بر آن نشهد و آن را سوزنزدا نههد و باز بر ناغدذ سدفید گذاشدتن و سدودة

زغال در پارچة بارین بستن ،بر آن افشانهد و آن نق

صورتی پیددا نهدد .بعدد از آن بدن سدیاارلدم

استخوانبهدیِ آن درسف نههد :چو مژگان بتان نلن مصور عشوا بازآرد /اگر بر گردة تصدویر افتدد
چشم شهالی

(شاا عباس) ،ناغذ گردا شد از سوزن مژگان تو دل /رنگد

پرفن نردر (ابویال

از سدرمة آن ندرگس

نلیم [دیوان نلیم ،ص ( )]331اللن تینچهد بهار .)8911

گرده/بالفتح ... /در اصطالح نقاشان و مصوِّران« ،خانن» و در مرآةالمصطلحاا  ،گردا /بالفتح/

همان «ناغذ سوزنزدا» نن گذشف و با لفظ برداشتن مستعمل [اسدف] :شدد غبدارآلودا خدط روی
چون گلهار تو /حسن گویی گردا برمیدارد از رخسار تو (محمدسعید اشرف) ،اگر خا مانی رلدم
داشتی /ز دشف نج

گردا برداشتی (مالیغرا) (اللن تینچهد بهار .)8911

 4-1غیاثاللغات ( 8131هجری)
گرده [همان تعری

برهان رای ] (رامپوری 113 :8993د .)111

 5-1فرهنگ نفیسی
گرده :خانة نقاشان و زغال سوداای نن در پارچة نازنی بستن و بر ناغذ سوزنزدة یراحینردا مالهد تدا
از آن یرح و نق

بن جای دیگر نشیهد || ،و نیی آن ناغذ سوزنزدا || ،و هم نقشی را نن از آن بر جایی

نشستن باشد گردا گویهد (نفیسی 8918د.)8913
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تا جایی نن نگارندا جسفوجو نردا ،در فرههگهای نهن فارسی فقط گردا مدخل
شدا و اشاراای بن گرتن نشدا اسف.

 4گرده /گرته در فارسی کهن
در ادامن ،شاهدهای نهنِ واژة گردا/گرتن و مشتقات آن نقل شددا اسدف .از میدان انبدوا
شاهدهای موجود برای گردا و گردا برداشتن در فارسی نهن ،بن دو شاهد از هدر ردرن
بسهدا نرداایم:

8

بس نن در مشف غبارر یاد روی

نق

بسدف

گردة تصویر او شدد هدر نجدا گدردر نشسدف

(تجلی ییدی [ررن  ،]88از تذنرة نشتر عشس ،111 /8 :از نتابخانة میراث مکتو ).
ناغددذ گددردا شددد از سددوزن مژگددان تددو دل

رنگدد

از سددرمة آن نددرگس پددرفن نددردر

(نلیم همدانی [ 8913ررن  ،331 :]88از دُرج .)3
خیال

گر چهین در خایرر جداگیر مدیگدردد

پس از مدردن غبدارر گدردة تصدویر مدیگدردد

(حیین الهیجی [ 8933ررن  ،939 :]81از نتابخانة میراث مکتو ).
شکسف دل بن آن شوخی ز هم پاشید اجدیایم

نن گل ندرد از غبدارر گدردة تصدویر پیماندف

(بیدل دهلوی [ 8931ررن  ،133 /8 :]81از گهجور).
در بعض بالد فرنگ ،مانهد انگلستان و دیگر امانن ،نن در روانین سلطهف و مملکفداری گردة
یونانیان را برداشتناند ( ...شوشتری [ 8919ررن  ،889 :]89از نتابخانة ررمی /دیجیتال نور).
همة سالیین ریاصرا و بهاهای عالیة ممالن یروپ همن از گدردة معمداریهدای ایدن مملکدف
تعمیر گردیدا اسف (سرابی [ 8918ررن  ،931 :]89از نتابخانة ررمی /دیجیتال نور).

در حد جسفوجوهای نگارندا ،نهنترین شاهد گرتن از حاجیبابای اصفهانی اسف:
من ین نسخن از دسفخط مبار بن تو میدهم تدا دسدتورالعمل تدو شدود .از روی آن گرتدن
(گردا) رفتار نن (میرزا حبی

اصفهانی [ررن  ،]83برگ  131پشف 1،از نتابخاندة ررمدی /دیجیتدال

 .8برای استخراج شاهدها بن پیکراهای بسیاری مراجعن نرداایم و در هر مورد بن نار پیکرا اشارا نرداایم.
 .1از دوسف گرامیار ،آرای مجید رنجبر ،نن میکروفیلم این نسخن را در اختیارر گذاشتهد ،سپاسگیارر.
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نور) .متأسفانن در چاپ جعفر مددرس صدادری ویراسدتار در مدتن دسدف بدردا و آن را
بنصدورت «از روی آن گرتدن رفتدار ندن» آوردا اسدف (میدرزا حبید اصدفهانی ،)938 :8933
درحالینن میرزا حبی

در دسفنویس خدود واژة گدردا را درون نماندن و بدن همدین

شکلی نن ما ذنر نرداایم آوردا اسف.
هیچ شاهد نههی برای گرتن و گرتنبرداری و گردابرداری یافف نشد.

 5گرده /گرته و مشتقات آن در فرهنگهای معاصر فارسی
پس از نقل داداهای برگرفتن از فارسی نهن ،ایهن داداهای مربو بن فارسی معاصدر را
بن دسف خواهیم داد .در زیر چگونگی ضبط اصطالحهای ههری گردا /گرتن و مشتقات
آن در فرههگهای معاصر فارسی نشان دادا شدا اسف.
 0-5فرهنگ نظام
گرده  .9گردوغبار .1 .نقاشی و نوشتة سوزنزدا نن گرد زغال و غیر آن را در پارچة نازنی ریختدن ،بدر آن
زنهد تا نشان نق

و خط در زیر بر دیوار و غیر آن بیفتد .9 .نقشی یا خطی نن از گردا (بدنمعهدی دور) بدر

جایی افتد .3 .هر نق

ابتدایی چییی نن بعد در آن نار نردا ،تمار نههد (معهی چهارر مَجاز از سور ،و دور

و سور مَجاز از اول اسف) (داعیاالسالر 8911د .)8981

 1-5لغتنامه
گرته :گردا .رجوع بن گردا شود.
گرده [تکرار مطال

برهان رای و انجمنآرا]

گردهبرداشتن یراحی نردن .نوعی عکسبرداری با خانة زغال و جی آن [دو شاهد از سعید اشرف
و مالیغرا (← 9د 9بهار عجم)] (دهخدا و همکاران .)8933

 1-5فرهنگ فارسیِ تاجیکی
گرده  .9خانن ،خانة سیاا انگِشف (در اصطالح رسّامان)  .7نق

(نسخة) پیشکی [اولین ،ابتددایی]،

نن بنواسطة ناغذِ سوزنزدة مخصوص گذرانیدنِ خانة انگِشف بر ناغذ دیگر حاصل مدیشدود :از
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گلستان چون بهاران رفف ،خارستان شدود /گدرداای مانَدد بدنجدا ،چدون رفدف حسدن مدنوشدان
(خارستان).
گردهبرداشتن :بنواسطة ناغذ سوزنزدا نسخن برداشتن (شکوری و همکاران .)8911

 4-5فرهنگ فارسی
گرته [= گردا] ← گردا.
گرده [← گرد ]...،زغال سوداای نن در پارچن بهدند و بر ناغذی سوزنزدا یراحی نردا مالهدد تدا
از آن یرح و نق

بن جای دیگر نشیهد ،و آن ناغذ سدوزن را نیدی گویهدد خاندة نقاشدان ،یدرح،

بیرنگ.
گردهبرداشتن با خانة زغال و غیر آن تصویر چییی را یرح نردن ،یراحی نردن [بیتدی از سدعید
اشرف (← 9د 9بهار عجم)] (معین 8931د.)8933

 5-5فرهنگ فارسی
گرته [مهجور] یرح :گرده.
گرتهبرداری  .9عمل یا فرایهد تقلید یا نسخنبرداری از ین تصویر یا یرح [ .7مجدازی] تقلیدد یدا
پیروی از ین شیوا یا نمونن [ .9زبانشهاسی] . ...

گرده [ .9گیااشهاسی]  ← .7 ...گرته(صدریافشار و حَکَمی  .)8931
 6-5فرهنگ بزرگ سخن
گرته [= گَردا] (گفتگو) گَرده ↔ طرح [ین شاهد از نیما (← ])1
گرتةآب( :گفتگو) گردة آ  ← .گرده  گردةآب [ین شاهد از علیزادا (← ])1
گرتهبرداری ( .9زبانشهاسی)  .7 ...عمل تقلید یا نسخنبرداری از ین تصویر یا یرح [یدن شداهد
از مؤذن] .نیی ← گرده (معهیِ .)9
گرده  .9گَردِ بسیار نرر پودر( .7 .گیاهی)  .9 ...یرح .نیی ← گرته... .
گردةآب :رطرات بسیار ریی آ

نن بن ایراف پاشیدا میشود.

گردهبرداشتن( :ردیمی) تصویری ( ...انوری .)8918
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همانگونن نن دیدا میشود ،در فرههگهای معاصر فارسی گرتن یا مدخل نشددا یدا
اگر شدا ،آن را بن گردا ارجاع دادااند .گرتنبرداری نیی در هیچین از فرههگهدایی ندن
پی

از نتا

غلط نهویسیم تألی

شدااند نیامدا اسف.

 6گرده /گرته و مشتقات آن در فرهنگهای انگلیسی ـ فارسی
در زیر چگونگی ضبط اصطالحهای ههریِ گردا/گرتدن و مشدتقات آن در فرههدگهدای
انگلیسی -فارسی نشان دادا شدا اسف .برای پرهیدی از ایالدة ندالر ،از نقدل مهددرجات
دیگر فرههگهای دوزبانن خودداری نرداایم:
 0-6فرهنگ معاصر بزرگ انگلیسی ـ فارسی (حییم )]8913[ 8911
 .8الگوی گردابرداری ... ،گردا،
 .1با گردا برداشتن یا انداختن ...
 .9گردا (یا سواد) برداشتن از ...

 stencilگردة نقاشی... ،
 .8گردا پاشیدن (روی).

pounce2
pounce3

 .1 trace2با گردا برداشتن یا یرح نردن ... .9

 1-6فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی ـ فارسی (حسشهاس و همکاران )8911
 .1 ...نپی نردن ،گردابرداری نردن

trace2

 1-6فرهنگ بزرگ انگلیسی ـ فارسی (ریاحی )8933
 .8الگوی گردابرداری ... ،گردا،

 stencilگردة نقاشی... ،

pounce2

 .9 ...ناغذِ گَردابرداری... ،

[ .8 stencilدر یراحی] گَردا.9 ... ،

pounce2

 ... .83گردابرداری نردن ...

 trace1گَردا پاشیدن (رویِ) ( .3یرح)

 .9 ...گَردابرداری ... .3

 tracingگَردابرداری نردن

 4-6فرهنگ فشردۀ نشر نو (جعفری )8931
 ،... .1 ...گردابرداری نردن ... .9

trace1
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 5-6فرهنگ معاصر پویا انگلیسی ـ فارسی (بایهی و همکاران )8931
 .1 ...ناغذ گردابرداری ... .9
 ،... .1 ...گردابرداری نردن ... .9

stencil
trace

همانگونن نن دیدا میشود ،در هیچین از فرههگهای انگلیسی -فارسی مراجعنشدا
گرتن و مشتقات آن بن نار نرفتن اسف.

 7گرده /گرته و مشتقات آن در منابع هنری
در زیر چگونگی ضبط اصطالحهای تخصصی گردا /گرتن و مشتقات آن در چهد مهبد
تخصصی ههری نشان دادا شدا اسف.
واژهنامییةراهوسییاختمانومعمییاری :گددردابددرداری در برابددر )( trace (toمعددروف 8931

[.)]8918

فرهنگمصورهنرهایتجسمی :گردابرداری و گرتنبرداری در برابر  tracingو گردابدرداری
در برابر  pouncingو ( stencillingمرزبان و معروف .)]8911[ 8911
فرهنگاصطالحاتوواژگانهنرهایتجسمی :گدردابدرداری سدوزنی در برابدر pouncing

(نرامتی .)8931
کتابآراییدرتمدناسالمی :گردا ،گردة تصویر ،گرداریی (مایل هروی 313 :8931د )331و
یرح گرداای (همان.)189 :
هنرهایایران :گردارییی و ناغذ گردارییی در برابر ( pounceمرزبان 991 :8933د.)991
واژگانهنراسالمی :گردابرداری  ...و گرتن در برابر ( tracingارجمهد و موسوی .)8933
فرهنگواژههایمعماریسنتیایران :گرتنبرداری ،گرتنزنی و گردا (فالحفر .)8933

فرهنگمهرازی(معماری)اییران :گرتدن (بدا ارجداع بدن گیرده) و گرتدنبدرداری و گدردا و
گردابرداری (رفیعی سرشکی و همکاران .)8911
دایرةاممعارفنقاشی :گردا و گردابرداری (سیدصدر .)8911
فرهنگمعماریومرمتمعماری :گردازنی (فرشتننژاد .)8913
کاغذدرزندگیوفرهنگایرانی :ناغذِ گردا (افشار .)13 :8931
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فرهنگ...خوشنویسی :گردا ،گردا از چییی برداشتن ،گردا برداشدتن ،گدردة تصدویر ،گدردا
داشتن ،گرداسازی ،گردة صورت ،گردة یرح ،و گردة ررآن (رلیچخانی .)8931
اصطالحنامة...فلزکاری :گرتن برداشدتن (بدا ارجداع بدن گیردهبیرداری) و گدردا برداشدتن/
گردازنی /گردا نردن /گرتن برداشتن (شیرینبخ

.)8933

اصطالحنامة...فرشبافی :گردا (عقیقی .)8933

فرهنگاصطالحاتهنریواعالمهنرمندان :گرتنبرداری (پانباز و ملکی .)8931

چهاننن دیدیم ،در ههرهای سدهتی گدردا و مشدتقات آن بسدیار رایدجتدر از گرتدن و
مشتقات آن اسف .بنیورینن در آ ار یادشدا اصطالحهای مشتس از گرد  98بدار (33/1
درصد) و اصطالحهای مشتس از گرت  3بار ( 11/1درصد) تکرار شدااند.

 8گرده /گرته و مشتقات آن در فارسی معاصر
پس از بررسی فرههگهای معاصر ،شاهدهای واژة گردا/گرتن و مشتقات آن از فارسدی
معاصر را ذنر خواهیم نرد تا هم داداهای درزمانی و هم داداهای همزمانی را بن دسف
دادا باشیم .در زیر دا شاهد معاصدر از گوندة رسدمیِ گدردا و مشدتقات آن نقدل شددا
اسف:
در اصطالحات دفتری و فرماننویسی ،گردة نار را از زمان صفوین گرفتهد (مسدتوفی /8 :8913
 ،13از تاریخ ایران اسالمی .)1
شاید بهتر آن باشد نن [در مدرسدنهدا] فرصدفهدای بیشدتری بدرای نارهدای یدرحسدازی و
گردابرداری فوری مهظور شود (آرار  ،81 :8931از پایگاا مجالت تخصصی نور).
شروع نردند بن ردر نردن زمین و ریسماننشی ،سپس با گچ گردة بها ریختدن شدد و پدینهدی
بیدرنگ آغاز گردید (اسالمی ندوشن .)31 :8939
سعی نهیم بنجای گردا برداری از متون نهن ... ،بر مقتضدیات جهدان جدیدد و نیازمهددیهدای
زبانی خود در آن جهان تأنید نهیم (حسشهاس  ،11 :8933از پایگاا مجالت تخصصی نور).
نمنم بن راا تقلید دروغین از ههرشهاس متخصص و گردابرداری از یهیگوییهای او مدیافتدد
(فوالدوند  ،31 :8933از پایگاا مجالت تخصصی نور).
او [= محمد راضی] از روی گردة غیلهای حافظ شعرهایی میساخف (دریابهدری .)91 :8931
پس از بازدید از نیدین و گردابرداری از این نتیبن و مطالعة تصویر نسبتاً روشهی ندن اسدمیف
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خود آوردا ،ولی بن ررائف آن توفیس نیافتن ،بن نظر رسید نن فسایی نتیبن را شخصاً ندیددا

(رستگار فسایی  ،1831 :8931از نتابخانة ررمی /دیجیتال نور).
ساخف اختیارشدا در نتیبنها نوعی گردابدرداری از صدورت سدامی  šarru šarrāniاسدف و
نحو زبانهای سامی را نشان میدهد ،همچون ملنالملو (آموزگار  ،38 :8911از پایگاا مجدالت
تخصصی نور).
شاید برای فهرسفنویسان جوان این نمونننار رابل استفادا در گردابرداری باشد (افشار :8911
 ،11از پایگاا مجالت تخصصی نور).
گلشیری ،بندرستی ،تقلیدد و گدردابدرداری دیمدی شدیوة نویسدهدگان غدر

را موجد

افدف

رماننویسی میداند (سمیعی گیالنی  ،33 :8931از پایگاا مجالت تخصصی نور).

گونة غیررسمی گرتن برای نخستین بار در دورة معاصر وارد فارسی نوشدتاری شددا
اسف (اگر شاهد متأخر میرزا حبی اصفهانی را نادیدا بگیریم) .در زیر دا شاهد معاصر
از گرتن و مشتقات آن نقل شدا اسف.
شعر هم باید  ...نشانیهایی داشتن باشد ... ،همانیوری نن  ...در زیر ابر و بخار ،یرح و گرتدنای از
ساختمانی خبر میدهد (نیما یوشیج ،سخن و اندیشن ،ص  ،131از انوری  ،8918ذیل گرته).
چهین بن نظر می آید ندن یکدی از ایدن دو را بدن گرتدة دیگدری سداختن باشدهد (شداملو ،8913
ص  ،891از عهایف .)31 :8913
گرتة دلپذیر تغافل /روی شنهای محسوس خداموش مدیشدد (سدهرا

سدپهری ،از عهایدف:

همانجا).
اندرا سوریوگین  ...از سبن میهیاتورهای دوران صفوین ،از آ دار بهدیاد و رضدا عباسدی ،گرتدن
برمیداشف (علوی [ 8911تألی  ،33 :]8919 :از پیکرة مؤسسة لغفنامة دهخدا).
داستان شکار ساین ( ...مدتی پی

از آغاز جهب

رمان نو در فرانسن ،لکن درهرحال با گرتنبدرداری

از پاراای داستانها و رمانهای انگلیسی و آمریکایی) مهتشر شدا اسف (بدیعی .)3 :8913
فوارا را باز مینرد .بن گرتنهای آ

خیرا میشد (علیزادا  ،3 /8 :8931از انوری  ،8918ذیدل

گرته).
نحلة داستاننویسی رسمی دگرگونشدة همان شیوا اسف و بقیدن بیشدتر گرتدنبدرداری از آ دار
تثبیفشدا اسف (گلشیری  ،313 :8931از .)books.google.com
در حسین همیشن حالتی از باروری بود .همانهد این بود نن گرتنپاشی نهد .همیشدن تدا دو سدن
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مینرد (پارسیپور  ،11 :8931از .)books.google.com
 ...نق های همین رهواخانة شااعباسی نن تمار ههرش همین گرتنبرداری بود (سدهاپور :8913
 ،119از پیکرة فارسی روز).
ین فرری وجود دارا بین ا ر ههری و ا ر همینجوریگرتنبدرداریشددا (تبرایدی  ،891 :8939از
پیکرة فارسی روز).

 9گرده /گرته و مشتقات آن در واژههای مصوب فرهنگستانها
فرههگستان اول ،با استفادا از گونة رسمی گَرد ،واژة گردا بنمعهی «گَدردِ ندرِ گُدل» را در
برابر واژة فرانسوی  pollenو گردافشانی بنمعهی «پرانهدا شدن گَدردة گُدل» را در برابدر
واژة فرانسددوی  pollinisationتصددوی

نددردا اسددف (واژاهددای نددو  .)38 :8911بعدددها

فرههگستان زبان و اد فارسی (فرههگستان سور) بنجای گردافشانی واژة گرداافشدانی
بنمعهی «انتقال دانة گدردا از بسدا
مصو

بدن ناللدن» را در برابدر واژة انگلیسدی

pollination

نردا .این فرههگستان گردابرداری را نیی در برابدر واژة  calqueتصدوی

ندردا

اسف .افیون بر ایهها ،فرههگستان سدور واژة گدرداشهاسدی بدنمعهدی «(باسدتانشهاسدی)
پژوه

دربارة گوننهای سهگواراشدا و نهونی هداگهدای گدلسدهگهدا و خدیاهدا و

گرداهای گیاهان گلدار» را در برابدر  palynologyتصدوی

ندردا اسدف .واژة گدردا و

مشتقات آن ،بنجی ههدر ،در علدور زبدانشهاسدی و باسدتانشهاسدی و زیسدفشهاسدی و
نشاورزی (علور باغبانی) و نشاورزی (زراعف و اصالح نباتات) و احتماالً علور دیگدر
نیی ناربرد دارد و چهاننن دیدیم ،متخصصان علور یادشدا در فرههگسدتان زبدان و اد
فارسی فقط صورت معیار گردا را بن نار بردااند (برای این واژاها.)vajeyar.apll.ir ← ،

 01تمایز سبکیِ گَرد و گَرت
برخی واژاها دارای دو گونة سبکیاند ،بن این معهی نن یکی بینشان و دیگدری نشداندار و
گاا (و نن همیشن) عامیانن اسف .در ایهجا مهظور از عامیانن واژاای اسف نن ین یا چهدد واج

آن با گونة بینشان خود متفاوت اسف ،مانهد لقد و یخن نن بنترتی گونة عامیانة لگد و یقن
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اسف .در زبانشهاسی بن هرین از این گوننهای سبکیِ متفاوت گونة آزاد 8گفتدن مدیشدود.
فانهر در تعری

گونة آزاد آوردا اسف« :هرین از صورتها یا گوندنهدای ندامالً اختیداری و

متغیر نن سخهگویان آن را برمیگییههد» (2013: 3

) .وارداف و فولر نیی اشارا ندردااندد

نن «گونة آزاد گوننای از تلفظ اسف نن معهی واژا را تغییر نمدیدهدد .در جامعدنشهاسدی زبدان ،چهدین
صورتهایی نادر شمردا میشود .چون گوننها هرچهد نن معهیِ صریحی مهتقل مینههدد ،اغلد
اجتماعی متفاوتی دارند» (2015: 405

and

معهدی

) .دسفنم در فارسدی ،گداا ایدن

گوننها تمایی معهایی هم پیدا نردااند ،مانهد اسفهد (ماا سال و دانة سدیاا خوشدبو) و اسدپهد
(دانة سیاا خوشبو) ،ژندا (نههن) و جهدا (روسپی) ،سفیدا (بخشی از تخدممدرغ) و سدپیدا
(روشهی آسمان پی از برآمدن خورشید) ،و گدار (رسمف نمعمس رود نن مدیتدوان از آن
عبور نرد) و گذار (عمل گذشتن).
میدانیم نن گَردا از گَرد و پسوند اسدمسدازِ ا /ن سداختن شددا اسدف .گَدرد متعلدس
بن گونة بینشان و معیار و گدرت گوندة غیرمعیدار یدا عامیاندة آن اسدف .بدرای نموندن،
در فارسی معیار رییگرد و گردِ لیمو و گردوغبار بن نار میرود و نن رییگدرت و گدرتِ
لیمو و گرتوغبار .بن همین ریاس ،در فارسی عامیانن نیی شخص معتداد بدن هدرویین را
گرتی می خوانهد و در فرههگ بیرگ سخن واژة گرتی با برچسد «عامیاندن» مشدخص
شدددا اسددف (انددوری  ،8918ذیددل گرتییی) .از سددوی دیگددر ،گددرت از زبددان عامیانددن بددن
زبان نوشتاری رسمی نیی راا یافتن اسف ،بسهجید با واژاهای جدوآبا و خفقان و دایرا و
زَهرا و زُهم و عجیوالبن و نبوتر و لگد و یقن و داها واژة دیگر ندن گداا در مدتنهدای
رسمی یا نمابی رسمی (مانهد داستانها) بنصورت جددوآباد و خفدنخدون و داریدن و
زَهلن و زُخم و عیوالبن و نفتر و لقد و یخن نیی نوشتن میشود .بایدد توجدن داشدف ندن
وارد شدن این واژاهای غیرمعیار بن متنهای رسمی یا نمابی
بینشان و معیار بودن آنها نیسف ،بلکن اغل

رسمی بنمعهی رسمی و

نشانة نمتوجهی نویسدهدا بدن سدبن ایدن

واژاهاسف.

1. free variant, free variation

مقاله

مطالعات واژهگزینی 4

گرتهبرداری یا گردهبرداری

051

 00یکی از اصول واژهسازی علمی
بریبس یکی از اصول واژاسازی ،بهتر اسف در ساخفِ واژاهای علمی گونة معیدار بدن ندار
رود .در جیوة اصول و ضوابط واژاگییهی ( )9 :8931مصو
اد

فارسی ذیل اصل  8چهین آمدا اسف« :در انتخا

شدورای فرههگسدتان زبدان و

معادل فارسی برای واژاها و اصدطالحات

بیگانن ،واژة فارسی باید حتیاالمکان بن زبان فارسی معیار امروز ،یعهی زبان متداول میان تحصیلنردگان
و اهل علم و اد  ،و زبان سخهرانیها و نوشتنها نیدین باشد».

8

بنجی فرههگستان ،دیگران نیی بن این نکتن اشارا نردااند .ازجملن ،فرشدیدورد معتقدد اسدف
«لغات تازا و اصطالحات علمی جدید باید با عهاصر زندا و معهیدار زبان ساختن شوند ... .مراد از زبان زندا
زبان فصیح و رسمی معاصر اسف نن مادّة اولیة نار لغفسازان اسف ... ،ندن واژاهدای عامیانیه» (فرشدیدورد
« .)911 -913 :8931رواعد دستوریای نن باید سرمشس لغفساز باشد رواعدد دسدتوری فارسدی رسیمی و
فصیح امروز اسف» (همو« .)911 :نارهایی نن برای پی برد لغفسازی بایدد صدورت داد ... :سدور :تحقیدس
دربارة زبان زندا و فصدیح امدروز (زبدان معییار)» (همدو .913 -911 :تأنیددها از نویسدهدة مقالدة پدی

رو

اسف).
 .8در اصول و ضوابط واژاگییهی در ادامة این مطل چهین آمدا اسف« :در جوام گستردة امروزی ،زبانها عدالوابدر
ایهکن در مهایس جغرافیایی گوناگون گوی های متفاوتی دارند ،در میان گرواهای اجتماعی و دستنهای مختل مدردر
و نیی در گفتار و نوشتار متفاوتاند .چهین جوامعی برای ایجاد ارتبا نالمی میان افراد ،ناچدار از داشدتن یدن گوندة
زبانی فراگیرند و آن زبانی اسف نن در نتا های درسی و روزنامنها و نوشتنها و سخهرانیها و دانشگااها و مددارس
و در اخبار رادیو و تلویییون بن نار میرود .زبانشهاسان این گونة زبان را زبان معیار نامیدااند .بنعبدارتدیگدر ،زبدان
معیار زبان نوشتاری مشتر و مطلو عامة تحصیلنردگان جامعن اسدف .بدا ایدن توضدیح ،واژاای ندن بدن یکدی از
واژههایعامیانه :مقصود واژاهایی اسدف ندن عمددتاً
گرواهای زیر تعلس داشتن باشد ازجملن واژگان زبان معیار نیسف :
در میان عوار رایج اسف و برای آنها تعری دریقی عرضن نشدا و تحصیلنردگان و اهل علم و اد از بن ندار بدردن
آنها در نوشتنها و سخهرانیهای خود پرهیی مینههد .واژاهای ماسماسن ،مشهگ ،دفتردستن ،راییپایی از این ربیل
اسف( »... .اصول و ضوابط واژاگییهی  9 :8931و  .)3تعری واژاهای عامیانن در اصول و ضوابط واژاگییهی نیاز بدن
یکی دو اصالح دارد :نخسف ایهکن «برای آنها تعری دریقی عرضن نشددا» زائدد اسدف و دور ایهکدن مداسماسدن و
مشهگ و دفتردستن و راییپایی مربو بن گونة غیررسمی اسف ،نن عامیانن .در فرههگ بیرگ سخن (انوری )8918
نیی این چهار واژا با برچس «گفتگو» مشخص شدااند .همانگونن نن نگارندا در جایی دیگر نیی یادآور شددا اسدف،
در فرههگ بیرگ سخن «بهتر اسف برای چهین واژاهایی [بنجای برچس گفتگو] از برچس غیررسمی ()informal
استفادا شود» (رربانزادا  .)831 :8933واژاهای عامیانن را معموالً افراد نمسدواد و بدیسدواد بدن ندار مدیبرندد ،ولدی
واژاهای غیررسمی را همة افراد در مورعیفهای غیررسمی بن نار میبرند .درنتیجن ،علف ایهکدن «تحصدیلنردگدان و
اهل علم و اد از بن نار بردن آنها [= چهار مثال یادشدا] در نوشتنها و سخهرانیهای خود پرهیی مینههد» غیررسمی
بودن آنها اسف ،نن عامیانن بودن آنها.
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برای آنکن تفاوت میان واژاسدازی بدا نلمدنهدای رسدمی و معیدار و واژاسدازی بدا
نلمنهای غیررسمی و غیرمعیار بازشهاختن شود ،چهد مثال را یادآور میشویم میداندیم
نن نویسهدگان و شاعران بیرگ فارسیگو صدها بار واژاهای دهن و پیدرهن را بدن ندار
بردااند و گویا این دو واژا در فارسی نهن معیار بودا اسف (دسفنم در برخی دوراها
و در برخی مهایس جغرافیایی) ،ولی چون امروزا دهان و پیراهن گونة معیار اسف و ندن
دهن و پیرهن ،مثالً نمیتوان در پیشکی نسی را «متخصص دهن و دندان» خواند و در
رشتة یراحیودوخف «پیرهندوزی» بن نار بدرد .همچهدین اسدف واژة یخدن ندن گوندة
غیرمعیار یقن اسف و بن نار بردن اصطالح «یخنگدرد» در نوشدتنهدای تخصصدی رشدتة
یراحیودوخف مطلو نیسف .نیی میدانیم نن چوق و جوق بدنترتید گوندة عامیاندة
چو و جوی (جو ) اسف .بن همین ریاس ،بن نار بردن اصطالحات «صهای چدوق و
ناغذ» و «چوقاسکی» و «چوقپهبن» یا «(نشاورزی) جوق تراز» 8و «(نشاورزی) آبیاری
جورچنای» 1پذیرفتهی نیسف 9.بن همین صورت ،نبوتر گونة معیار و نفتر گونة غیرمعیار
اسف .ایهکن سپهری ( 111 :8933و  )931نفتر را در سروداهدای خدود بدن ندار بدردا (در
فرودسف انگار نفتری میخورد آ ) موج نمیشود گونة اخیدر معیدار شدمردا شدود .در
متنهای علمی معماری سهتی ،ناچاریم نبوترخان (= خانة نبوتر) را بن نار ببدریم و ندن
نفترخدان را .درمدورد گدردا نیدی چهددین اسدف و اسدتفادا از گوندة غیرمعیدار گرتددن در
واژاسازی و ساختن واژاهای رییگرت و گرتنافشانی بنجدای رییگدرد و گدرداافشدانی
انحراف از روشی استاندارد و پذیرفتنشدا اسف.
و فرسای

خا در جهف خدالف شدی

 .8جوی تراز ( :)contour furrowجویی نن برای جلوگیری از رَوانا
زمین احداث میشود (مصو فرههگستان زبان و اد فارسی).
 .1آبیاری جویچنای ( :)furrow irrigationنوعی آبیداری ندن در آن آ در داخدل جدویهدای نوچدن باریدن
بنجریان درمیآید (مصو فرههگستان زبان و اد فارسی).
 .9نارگروا علور نتابداری و ایالعرسانی فرههگستان زبان و اد فارسی در برابر واژاهدای  bookmarkو book
 markerبنمعهی «رطعن ای از جهس ناغذ یا چو یا چرر و جی آن[ها] نن برای مشخص نردن صفحة مورد نظدر
در بین اوراق نتا گذاشتن میشود» واژة غیرمعیار چوقال را انتخا نردا اسف .درحالیندن گوندة معیدار ایدن
واژا چو ْال یا چو ِ ال اسف :یار دبستانی من با من و همراا مهی  /چو ال بر سر ما بغض من و آا مهدی
(سرودة مهصور تهرانی) .بن نظر میرسد نن پژوهشگران این نارگروا بن تأ یر از دانشهامة نتابداری و ایالعرسدانی
(سلطانی و راستین  )8918این گونة غیرمعیار و عامیانن را تصوی نردااند .بنویژا ایهکن تعریفی نن فرههگستان از
این اصطالح بن دسف دادا با تعری موجود در دانشهامة یادشدا شباهف زیادی دارد .در فرههگ بیرگ سخن نیدی
بندرستی چوقال «عامیانن» دانستن شدا اسف و آن را بن چو ال ارجاع دادااند.
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 01نتیجهگیری
 )8گرد و گردا متعلس بن گونة معیار و بینشان اسف و گرت و گرتدن متعلدس بدن گوندة
غیرمعیار و نشاندار و گاا عامیانن.
 )1در نتا های ههری گردا و مشتقات آن بسدیار پرنداربردتر از گرتدن و مشدتقات آن
اسف.
 )9در فرههگهای نهن فارسی فقط گردا مدخل شدا و هیچ اشاراای بن گرتن نشدا اسف.
 )3در فرههگهای معاصر فارسی یا گرتن مدخل نشدا یا اگر مدخل شدا ،آن را بن گردا
ارجاع دادااند .همچهین گرتنبرداری فقط در فرههگ بیرگ سخن و فرههگ فارسدی
مدخل شدا اسف .بن نظر میرسد نن مؤلفان این دو فرههگ از غلط نهویسدیم تدأ یر
پذیرفتناند.
 )1در فرههگهای انگلیسی  -فارسیِ مراجعنشدا فقط واژة گردا و مشتقات آن ذنر شدا
اسف.
 )1گردا و مشتقات آن دسف نم از ررن یازدهم وارد فارسی شدا و بسیار پرناربرد بودا
اسف ،ولی نگارندا هیچ شاهد نههی برای گرتن نیافتن اسف.
 )3همراا با ورود واژاهای غیررسمی و عامیانن بدن فارسدی نوشدتاری در دورة معاصدر،
گونة غیرمعیار گرتن نیی در این دورا وارد فارسی نوشتاری شدا و بدنویدژا در آ دار
داستانی بن نار رفتن اسف .گونة معیار گردا نیی همچهان در زبان بن نار میرود.
 )1فرههگستان اول واژاهای گردا و گردافشانی را تصوی نردا و فرههگستان سور نیی
گردابرداری و گرداشهاسی و گرداافشانی و چهدین واژة دیگر را ،نن در همگی فقط
گونة گردا بن نار رفتن ،بن تصوی رساندا اسف.
 )3یبس یکی از اصول واژاسازی ،بهتر اسف در ساخفِ واژاهای علمی گونة معیدار بدن
نار رود.

منابع
آرار ،احمد (« ،)8931تعلیم و تربیف و فراغف» ،آموزش و پرورش (تعلیم و تربیف) ،ش  ،883ص
3د .81
آموزگار ،ژالن (« ،)8911سهگنوشتنهای پارس هخامهشی» ،نامة فرههگستان ،دورة  ،1ش  ،8شدمارة
پیاپی  ،83ص 11د .31
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ارجمهد ،محمدرضا و مرجان موسوی (مترجمان) ( ،)8933واژگان ههر اسالمی ،تألی
عیسی ،رم :نتابخانة بیرگ آیفاهلل العظمی مرعشی نجفی.
اسالمی ندوشن ،محمدعلی ( ،)8939روزها ،جلد  ،1تهران :ییدان.
اصول و ضوابط واژاگییهی (همراا با شرح و توضیحات) ( ،)8931ویرای

احمد محمد

دور ،تهران :فرههگستان

فارسی .بازچاپ در :خرمشاهی ،بهاءالدین (« ،)8913واژگانپژوهی  ،»1از واژا تدا

زبان و اد
فرههگ ،تهران :نیلوفر ،ص 893د.818

افشار ،ایرج (« ،)8911تازاها و پاراهای ایرانشهاسی ( ،»)93بخارا ،ش  99و  ،93ص 33د.11
دددددددددد ( ،)8931ناغذ در زندگی و فرههگ ایرانی ،تهران :میراث مکتو .
انوری ،حسن (سرپرسف) ( ،)8918فرههگ بیرگ سخن 1 ،جلد ،تهران :سخن.
بایهی ،محمدرضا (« ،)]8913[ 8933اجازا بدهید غلط بهویسیم» ،آدیهن ،ش  ،13ص 11د [ 13در نقدد
غلط نهویسیم] .بازچاپ در :درسف و غلط در زبان از دیدگاا زبانشهاسدی ،بدن نوشد

فرهداد

رربانزادا ،تهران :نتا بهار.
بایهی ،محمدرضا و همکاران ( ،)8931فرههگ معاصدر پویدا انگلیسدی  -فارسدی ،تهدران :فرههدگ
معاصر.
بدیعی ،مهوچهر ( ،)8913جادة فالندر ،تهران :نیلوفر.
برهان ،محمدحسینبن خل ( ،)8931برهدان ردای  1 ،جلدد ،بدن نوشد
امیرنبیر.
بیدل دهلوی ،عبدالقادربن عبدالخالس ( ،)8931نلیات 9 ،جلد ،بن نوش
عباسی دانانی ،تهران :الهار.

محمدد معدین ،تهدران:
انبدر بهداروندد و پرویدی

پارسیپور ،شهرنوش ( ،)8931ماجراهای سادا و نوچن روح درخف ،سوئد :باران.
پانباز ،رویین ،با همکاری تونا ملکی ( ،)8931فرههگ اصطالحات ههری و اعالر ههرمهدان ،تهران:
فرههگ معاصر.
تبرایی ،بابن ( ،)8939جداییها ،تهران :چشمن.
تتوی حسیهی ،عبدالرشید ( ،)8993فرههگ رشیدی 1 ،جلد ،بن نوش

محمد عباسی ،تهران :بارانی.

جعفری ،محمدرضا ( ،)8931فرههگ فشردة نشر نو ،تهران :نشر نو.
حیین الهیجی ،محمدعلی بن ابییال
میراث مکتو

( ،)8933دیدوان ،بدن نوشد

ذبدیحاهلل صداحبکار ،تهدران:

 /ساین.

حسشهاس ،علیمحمد (« ،)8933زبان فارسی ،از سهف تا تجدد» ،نلن ،ش  38و  ،31ص 88د .11
حسشهاس ،علیمحمد و همکاران ( ،)8911فرههگ معاصر هیارا انگلیسی  -فارسی ،تهران :فرههگ
معاصر.
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حییم ،سلیمان ( ،)]8913[ 8911فرههگ معاصر بیرگ انگلیسی  -فارسی ،تهران :فرههگ معاصر.
خرمشاهی ،بهاءالدین (« ،)8913فرههگ دشواریها (دربارة غلط نهویسیم)» ،در :از واژا تا فرههدگ،
تهران :نیلوفر ،ص 119د.138
دددددددددد ( ،)8931ترجمنناوی ،تهران :ناهید.
داعیاالسالر ،محمدعلی ( ،)8981 -8911فرههگ نظار ،حیدرآباد دنن (چداپ افسدف،8913 -8911 :
تهران :دان ).
(« ،)8933از ایهکن رفتید  ،»...دنیای سخن ،ش  ،33ص .91 -98

دریابهدری ،نج

دهخدا ،علیانبر و همکاران ( ،)8933لغفنامن ،تهران :مؤسسة لغفنامة دهخدا.
رامپوری ،غیاثالدین محمد ( ،)8993غیاثاللغات ،بن نوش

محمد دبیرسیاری ،تهران :معرفف.

رستگار فسایی ،مهصور ( ،)8931تعلیقات فارسهامة ناصری 1 ،جلد ،امیرنبیر.
رفیعی سرشکی ،بیژن و همکاران ( ،)8911فرههگ مهرازی (معماری) ایران ،تهران :مرنی تحقیقات
ساختمان و مسکن.
ریاحی ،بیرگمهر ( ،)8933فرههگ بیرگ انگلیسی  -فارسی 1 ،جلد ،تهران :سخن.
سپهری ،سهرا

( ،)8933هشف نتا  ،تهران :یهوری.

سرابی ،حسینبن عبداهلل ( ،)8918مخینالورای (سفرنامة فرخخان امیرالدولن) ،بن نوش

ردرتاهلل

روشهی و نریم اصفهانیان ،تهران :اساییر.
سلطانی ،پوری و فروردین راستین ( ،)8918دانشهامة نتابداری و ایالعرسانی ،تهران :فرههگ معاصر.
سمیعی (گیالنی) ،احمد (« ،)8931میرعابدیهی ،تاریخنگار ادبیات معاصدر» ،نشدر داند  ،ش ،811
ص .11 -91
سهاپور ،حسین ( ،)8913شمایل تارین ناخها ،تهران :چشمن.

سیدصدر ،ابوالقاسم ( ،)8911دایرةالمعارف نقاشی ،تهران :سیمای دان

شاملو ،احمد ( ،)8913نتا

 -آذر.

نوچن ،جلد  ،1تهران.

شکوری ،محمدجان و همکاران ( ،)8911فرههگ فارسیِ تاجیکی 1 ،جلد ،تهران :فرههگ معاصر.
شوشتری ،عبداللطی

( ،)8919تافةالعالم ،بن نوش

صمد موحد ،تهران :یهوری.

شیرینبخ  ،زهرا ( ،)8933اصطالحهامة صهای دستی و ههرهدای سدهتی فلینداری ،تهدران :بهیداد
ایرانشهاسی.
صادری ،علیاشرف (« ،)8933دربارة زبدان فارسدی ،ویدرای

زبدانی و درسدف و غلدط در زبدان»،

چاپشدا در :درسف و غلط در زبان از دیدگاا زبانشهاسی ،بن نوش
نتا بهار.
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صدریافشار ،غالمحسین و نسرین حَکَمی و نسترن حَکَمدی ( ،)8931فرههدگ فارسدی ،ویراسدف
دور ،تهران :فرههگ معاصر.
عقیقی ،فدائیا ( ،)8933اصدطالحهامة صدهای دسدتی و ههرهدای سدهتی فدرشبدافی ،تهدران :بهیداد
ایرانشهاسی.
علوی ،بیرگ ( ،)8911گذشف زمانن ،تهران :نگاا.
علیزادا ،غیالن ( ،)8931خانة ادریسیها1 ،جلد ،تهران :تیراژا.
عهایددف ،زهددرا (« ،)8913زبددانشهاسددی ،بهانددنای بددرای غلددط نوشددتن» ،نیهددان فرههگددی ،ش ،13
ص .38 -91
فرشتننژاد ،مرتضی ( ،)8913فرههگ معماری و مرمف معماری ( ،)8اصفهان :ارنان دان .
فرشیدورد ،خسرو ( « ،)8931سداختمان دسدتوری و تحلیدل معهدایی اصدطالحات علمدی و فهدی»،
چاپشدا در :مجموعنمقاالت سمیهار زبان فارسی و زبان علم ،زیر نظر علی نافی ،تهران :مرنی
نشر دانشگاهی.
فالحفر ،سعید ( ،)8933فرههگ واژاهای معماری سهتی ایران ،تهران :سعید فالحفر.
فوالدوند ،عیتاهلل (ترجمن) (« ،)8933هیجان در ههدر» ،نوشدتة اسدتیون پِپِدر ،نلدن ،ش ،13 -18
ص .33 -13

رربانزادا ،فرهاد (« ،)8933نقد و بررسی مجموعنفرههگهای سخن» ،فرههگنویسی (ویژانامة نامة
فرههگستان) ،ش  ،81ص .181 -819

رلیچخانی ،حمیدرضا ( ،)8931زرافشان (فرههگ اصطالحات و ترنیبات خوشهویسی ،نتا آرایدی
و نسخنپردازی در شعر فارسی) ،تهران :فرههگ معاصر.
نرامتی ،محسن ( ،)8931فرههگ اصطالحات و واژگان ههرهای تجسمی ،تهران :چکامن.
نلیم همدانی ( ،)8913دیوان ،بن نوش

محمد رهرمان ،مشهد :آستان ردس رضوی.

گلشیری ،هوشهگ ( ،)8931باغ در باغ ،تهران :نیلوفر.
اللن تینچهد بهار ( ،)8911بهار عجم 9 ،جلد ،بن نوش
مایل هروی ،نجی

ناظم دزفولیان ،تهران :یالین.

( ،)8931نتا آرایی در تمدن اسالمی ،مشهد :آستان ردس رضوی.

مرزبان ،پرویی (مترجم) ( ،)8933ههرهای ایران ،زیر نظر ر .دبلیو .فِرین ،تهران :فرزان روز.
مرزبان ،پرویی و حبی

معروف ( ،)]8911[ 8911فرههگ مصور ههرهای تجسمی ،تهران :سروش.

مستوفی ،عبداهلل ( ،)8913شرح زندگانی من ،تهران :زوّار.
معروف ،حبی

( ،)]8918[ 8931واژانامة راا و ساختمان و معماری ،تهران :آزادا.

معین ،محمد ( ،)8933 -8931فرههگ فارسی ،جلد  ،3 -8تهران :امیرنبیر.
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اصفهانی (مترجم) ( ،)8933سرگذشف حاجیبابای اصفهانی ،جیمی مورین ،بن نوشد

جعفر مدرس صادری ،تهران :مرنی.
دددددددددد سرگذشف حاجیبابای اصفهانی ،جیمی مورین ،میکروفیلم نتابخانة مرنیی دانشگاا تهران:
ش  ،9119بن خط مترجم.
نجفی ،ابوالحسن (« ،)8918آیا زبان فارسی در خطر اسف؟» ،نشر دان  ،س  ،9ش  ،1ص .81 -3
بازچاپ در :درسف و غلط در زبان از دیدگاا زبانشهاسی ،بن نوش
نتا

فرهاد رربانزادا ،تهدران:

بهار.

دددددددددد ( ،)8911غلط نهویسیم ،تهران :مرنی نشر دانشگاهی ،چاپ اول.8911 :
نفیسی ،علیانبر (ناظماالیبا) ( ،)8913 -8918فرههگ نفیسی ،تهران :خیار.
واژاهای نو (نن تا پایان سال  8983در فرههگستان ایدران پذیرفتدن شددا اسدف) (8911؟) ،تهدران:
فرههگستان ایران.
هیارواژة زبانشهاسی ( ،)8933تهران :فرههگستان زبان و اد

فارسی.

, Gerard (2013), What Is Sociolinguistics?, UK, Wiley Blackwell.
, Ronald and Janet M. Fuller (2015), An Introduction to Sociolinguistics,
Seventh Edition, UK, Wiley Blackwell.
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وبگاا «پایگاا مجالت تخصصی نور» ( 1( )www.noormags.irشاهد).
وبگاا «نتابخانة ررمی /دیجیتال نور» ( 3( )www.noorlib.irشاهد).
وبگاا  1( books.google.comشاهد).
«پیکرة فارسی روز» ،انتشارات تیسا ،بن سرپرستی فرهاد رربانزادا ( 1شاهد).
«نتابخانة میراث مکتو » ،مرنی تحقیقات نامپیوتری علور اسالمی و مرنی پژوهشی میراث مکتو
( 1شاهد).
«دُرج  ،»3شرنف مهر اررار رایانن ( 8شاهد).
«تاریخ ایران اسالمی  ،»1مرنی تحقیقات نامپیوتری علور اسالمی ( 8شاهد).
وبگاا «گهجور» ( 8( )ganjoor.netشاهد).
پیکرة مؤسسة لغفنامة دهخدا ( 8شاهد).

