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شهاسی و ترجمدن و   گستردگی وارد نوشتگان زبان آن را بن نار بردا و از آنجا بن ([8911]
گیری اسف ندن در آن   نوعی وار» calqueیا  برداری گرداشهاسی  اسف. در زبان ویرای  شدا 

معدادلی  هریدن   ین ترجمن و برای بن گیرندا ین شدا در زبان وار گرفتن ا عبارتِ وارهای واژا ی سازا

. در همان آغاز رواج این اصطالح، برخی بدن  (8933 شهاسی زبانة هیارواژ) «شود برگییدا می
تر این اصطالح  را صورت مطلو  برداری گرداهایی داشتهد و  ساخف این واژا اعتراض
هدای موافقدان و    حمایدف از آن برخاسدتهد. در ادامدن، دیددگاا    دانستهد و برخی دیگر بن 

و مشدتقات آن اشدارا    گرتدن /گدردا را نقل و بن پیشیهة ناربرد  برداری گرتنمخالفان لفظ 
گییهدی را   ایم و ین اصدل واژا  دسف دادا  ها و شاهدهای پرشماری را بن ایم و دادا نردا

 ایم. نیی یادآور شدا

 پیشینۀ پژوهش  1
 اه بهاءالدین خرمشاهیدیدگ  1-0

 اسف:  آوردا برداری گرتناصطالح  ةدربار غلط نهویسیمخرمشاهی در نقد 

اندد،   ضدبط نکدردا   بدرداری  گرداصورت  را[ بن برداری گرتن ةواژ غلط نهویسیمچرا ]در 
[ معدین چهدین اسدف؟ بدا ایدن      فارسدی ] فرههگو  برهان رای ، نامن لغفنن ضبط  چهان

خاندة نقاشدان باشدد و آن زغدال     »اسدف:    را آوردا گدردا  فقط برهان رای توضیح نن 
نردا مالهد تا از آن  یراحی ةزد اند و بر ناغذهای سوزن ای اسف نن در پارچن بستن سودا

این دو  نامن لغف«. زدا را نیی گویهد یرح و نق  بن جای دیگر نشیهد. و آن ناغذ سوزن
نقل نردا  آنهدراجو مالیغرا از «[ فاشر»جای  ترتی  از سعید اشراف ]نذا، بن بیف را بن

جایی باشد، در ایدن صدورت،    برداری گرداجای  بن برداری گرتناگر ناربرد  8اسف: ]...[. 
تجدویی   گدرد جدای   را، نن تلفظ بعضی از مردر اسف، بن گرتمثل این اسف نن ناربرد 

یکددیگر  بدن  « ت»و «[ د»جدای   نهیم. هرچهد در تاریخ زبان فارسی تبدیل دال ]نذا، بن
 .(111: 8913خرمشاهی )اسف  بسیار صورت گرفتن 

 اسف: خرمشاهی بعدها از نظر خود رویگردان شدا 

پژوهدی و   شهاسدی و ترجمدن   زبدان  ة، نن انهون جدیو اصدطالحات جاافتداد   برداری گرتن

                                                                                                                   
 (.بهار عجم 9د9 ←آمدا اسف ) بهار عجم. صورت درسف این دو بیف در 8
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اسف و فرههگستان زبان و اد  فارسی هم آن  برداری گردانگاری اسف، همان  فرههگ
نردر نن همین تلفظ و  اسف. من هم بح  و احتجاج می ی  نردا شکل اخیر تصو را بن
تر و سودمهدتر اسف و بدن آن ر،ی دادر. امدا پدس از آن، بدن      ( رسمیبرداری گردا)امال 

(، نن گییهة دلخواا دوسف دانشورر، استاد ابوالحسدن نجفدی   برداری گرتن)صورت اول 
جدای   بدن  گدرت مانهد )نماید  می هم هسف ]...[، گرای  پیدا نردر. زیرا هرچهد عامیانن

: 8931خرمشدداهی )نههددد(، امددا تشددخص بیشددتری دارد  نددن عامددة مددردر ادا مددی گددرد
 8.وهشف( وهفف و بیسف بیسف

 دیدگاه محمدرضا باطنی  1-1

 ةای از دیددگاا اولیدة خرمشداهی دربدار     ، پس از نقل خالصنغلط نهویسیمبایهی در نقد 
 اسف:  ، آوردابرداری گرتناصطالح 

جدایی   گرتدن برداشدتن  اند نن  دانستن ین از دو حال خارج نیسف: یا استاد نجفی نمیرض
برند نن در این  نار می  بن گرداجای  را بن گرتناسف و ایشان دروار  دارند  ضبط نشدا 

نن بدون مراجعن بن مأخذی ایدن اصدطالح   « اند بی گدار بن آ  زدا»صورت باید گفف 
ند. ]...[ شس دور این اسف نن اسدتاد بدن ضدبط رددیمی     ا را ساختن و بن گردش انداختن

« تدری  عامیاندن »را، نن صورت  گرتناند نن  اند، ولی آگاهانن ترجیح دادا لغف وار  بودا
نار برند. در این صورت، باید از ایشان پرسید چطور اسدف ندن     بن گرداجای  اسف، بن

 ةگدرد جدای   را بدن « ونسد   اصدل  بی»عامیانن و  گرتةدهید نن  شما بن خودتان اجازا می
جدای صدورت    دهید نن مدردر بدن   نار ببرید، ولی اجازا نمی  بن« پدرومادردار»عالمانن و 

، اشدگ و مانهد آن، بگویهدد و بهویسدهد    لشکر، خشن، رشن، اشندرسف، ولی  قیل 
 .(11[: 8913] 8933بایهی )و مانهد آن؟  لشگر، خشگ، رشگ

 دیدگاه زهرا عنایت  1-1

غلدط  نن ظاهراً نامی مستعار اسف( در پاسخ بن نقد محمدرضا بدایهی بدن   )زهرا عهایف 
 اسف:  آوردا نهویسیم

حقیر، متأسفانن تهها بخشدی از حقیقدف گفتدن شددا      ة، بن نظر نگارندگرتن ةدرمورد واژ

                                                                                                                   
 دار آرای محمد یوسفی هستم. . آگاهی از نظر اخیر بهاءالدین خرمشاهی را وار8
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 گردامعین  بف شدا و با عالمف صورت دیگری از  فرههگ فارسیاسف. این واژا در  
عالوا، عالمف اختصداری   بن«(. ت»بن «[ د»جای  ]نذا، بن« دال»ابدال )باشد  مشخص می

و  زردشدف مثدل   گرتدن و  گدردا عامیانن و غیرفصیح در مقابل آن وجود ندارد. دراصل، 
توان اعتراض نرد نن  نمی چهین گفف زرتشفاسف. بهابراین، بن مترجم نتا   زرتشف
اصدطالح   گدردا ات، نظر از این نکد   اسف. صرف نار نبردا   بن چهین گفف زردشفچرا 

اصدطالح   گرتدن  ةبرداری و نپدی ندردن، واژ   شهاسی اسف، ولی در مفهور مدل علم گیاا
، نتا  نوچدن بری و غیرا اسف. در  ناری، گچ ناری، ناشی زنی، رلم های رلم اهل حرفن

آید ندن یکدی از ایدن دو را بدن      چهین بن نظر می»گوید:  ای، نویسهدا می در توضیح واژا
در . (891، ص 8913، 1، جلدد  نتا  نوچناحمد شاملو، )« ختن باشهدگرتة دیگری سا

های روی رلمدان نن پیشة اوسف  موضوع نقاشی»خوانیم:  می بوف نوردرمورد  ای مقالن
، «زبدان بدرزخ  »مرتضدی یدرف،   )« شدود  برداری می همیشن یکسان و از ین چرمن گرتن

در « مان یدن عبدور  چشد »در شدعر  . (3، ص 8911، 3و  1هدای   ، شماراویسمنمجلة 
گرتدة دلپدذیر تغافدل/ روی    »خدوانیم:   ا ر سهرا  سپهری مدی  ما هیچ، ما نگاامجموعة 

 .(31: 8913عهایف )« شد های محسوس خاموش می شن

 زاده دیدگاه امید طبیب  1-4

 اسف:  آوردا برداری گرداو  برداری گرتن ةزادا دربار یبی 

ندن آن هدم   ) گدردا آن بدا   یاسف، اما معها مشتس شدا  یاننعام گرتاز  گرتنبن نظر من 
 یدد هرگدی نبا  یو علم یدر متون رسم یگر،د عبارت . بنیسفن یکیاسف(  گردمشتس از 

 گرتدن  یو علمد  یرسدم  یهدا  از بافدف  یاستفادا نرد، اما در برخ گرتاز  گرد یجا نب
 ،سو ین ... از. یسفآن مطلقاً مجاز ن یجا نب گردااز  فاداخودش را دارد و است یگااجا
 یهیدارد و بدد  یارنداربرد بسد   شهاسی یااگة در حوز یافشان گردادر اصطالح  گردالفظ 

 یحوزا نامالً غلط اسدف. از سدو   یندر ا یافشان گرتنچون  یبیاسف نن استفادا از ترن
 یدج را یاربسد  یدوز پتدن  ةدر نید اهدلِ حرفد   یزن گرتنچون  یبیدر ترن گرتنلفظ  یگر،د

 یدا پودرِ گچ  یختنبن عملِ ر یدست ی صها یانمثالً دانشجو اسف نن یدر بعیااسف، و بس
سدوراخ شددا    و سپس سدوراخ  یمناغذ نالن ترس ینن رو ییرح یرو زغال بر ةخان
هدا( در زبدان    اصدطالحات حرفدن  )هدا   ما در جدارگون  ین،! بهابرایزن گردا یهداسف بگو 

خدود را   یبدردار  گرتناصطالح  ید نجفید یدحال با .گرتنو هم  یمدار گرداهم  یفارس
ة اسف ندن او بدن حدوز    یهیبد .اسف ندار حرفن انتخا  نردا  یها از جارگون یدبن تقل
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نظر  ]ها[و مانهد آن ینار یو ناش یزن و رلم یدوز همچون پتن ییو ههرها یدست ی صها
نید  رد یبردار گرتن یم،داد یحنن توض چهان ،یراز ی.شهاس یااگة اسف، و نن بن حوز  داشتن
 ترجمن.رِ ههگا  بن ی  فرنگمرنّ ةمو از مفردات نلم موبن یدتقل ییعه یو

 ةگرتد )« بدرف » یبدای در شدعر معدروف و ز   گرتدن ة از واژ یمانة استفاد این، بر عالوا
مطلقداً   گرتدن ة نن واژ دهد ینشان م یروشه ...( بن همن نارش آشو  یبرفة مرد یروشه
زبدان   یوارد واژگدان رسدم   یتسده  یههرهدا  یها جارگون یسبلکن ازیر یسف،ن یاننعام
 ندارد. یرادیا یچآن ه یرینارگ ناسف و ب شدا  یفارس

در مقار معدادلی بدرای    برداری گردا و برداری گرتن خالصن ایهکن از بین دو ترنی 
، چن ازحی  معهایی و چن ازحی  سبکی، اولدی غلدط نیسدف. گرچدن     «ترجمة ررضی»

برای اشدارا بدن ایدن معهدا اسدتفادا       داریبر گردااز اصطالح  حتی در متون راجار صرفاً
شهاسی، بد نیسف بن پیدروی از   در گیاا گرداعلف رواج ناربرد  اسف، امروزا بن شدا  می

 تمایی بگذاریم گرداو  گرتننجفی و مانهد بسیاری از شاعران و نویسهدگان معاصر بین 
 .(8زادا ی یب)

 اشرف صادقی دیدگاه علی  1-5

 اسف:  آوردا برداری تنگراصطالح  ةصادری دربار

بدرر.   ندار مدی    بدن  بدرداری  گدردا جدا   مخالفم و همن برداری گرتنمن با تلفظ و امالی 
اندد.   اسف نن آرای ابوالحسن نجفی متداول نردا برداری گرداتلفظ عامیانة  برداری گرتن

جدای   نردندد. بعضدی بدن    پاشدیدند و چیدیی را گدردا یدا عیهداً نپدی مدی        سابقاً گرد می
 .حاشین( 893: 8933صادری )نههد  استفادا می« ترجمة ررضی»، از تعبیر داریبر گردا

 های کهن در فرهنگ گرته /گرده  1
هدای نهدن    و مشتقات آن نخسف بدن فرههدگ   گرتن /گردا ةبرای بررسی سیر تحول واژ

 .ایم فارسی مراجعن نردا

                                                                                                                   
اسدف.    بو  وی، نن ایهن در دسترس نیسدف، مهتشدر شددا    زادا در صفحة فیس ولیة مطل  امید یبی . تحریر ا8

مقالدن   ةاند و آن را ازیریس رایانامن برای نگارندد  های خود را در یادداشف پی  رو وارد نردا ایشان آخرین دیدگاا
 اند. فرستادا
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 هجری( 8111)برهان قاطع   1-0
اندد و بدر    ای اسدف ندن در پارچدن بسدتن     و آن زغدال سدودا  خانة نقاشان باشدد   /بن فتح اول/گرده

و آن ناغدذ   ||نردا مالهد تا از آن یرح و نق  بدن جدای دیگدر نشدیهد      یراحی ةزد ناغذهای سوزن

 .(8931برهان )زدا را نیی گویهد  سوزن

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

 هجری( 8811)بهار عجم   1-1
ناغدذی ندن    بن فتح نداف فارسدی/   /تصویرةگردو  کاغذگردهو  زدهکاغذسوزنو  کاغذسوزن

 ةزدا نههد و باز بر ناغدذ سدفید گذاشدتن و سدود     رلم بر آن نشهد و آن را سوزن مصوِّران نق  سیاا

رلدم   آن نق  صورتی پیددا نهدد. بعدد از آن بدن سدیاا      زغال در پارچة بارین بستن، بر آن افشانهد و

تصدویر افتدد   ة چو مژگان بتان نلن مصور عشوا بازآرد/ اگر بر گردبهدیِ آن درسف نههد:  استخوان
آن ندرگس   ةناغذ گردا شد از سوزن مژگان تو دل/ رنگد  از سدرم  شاا عباس(، ) چشم شهالی 

 .(8911چهد بهار  اللن تین)( [331، ص دیوان نلیم]ابویال  نلیم ) پرفن نردر

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

شدد غبدارآلودا خدط روی    مستعمل ]اسدف[:   برداشتننن گذشف و با لفظ « زدا ناغذ سوزن»همان 
اگر خا  مانی رلدم  رف(، محمدسعید اش) دارد از رخسار تو چون گلهار تو/ حسن گویی گردا برمی
 .(8911چهد بهار  اللن تین)مالیغرا( ) داشتی/ ز دشف نج  گردا برداشتی

 هجری( 8131)اللغات  غیاث  1-4
 .(111 د113: 8993رامپوری )[ برهان رای ]همان تعری   گرده

 فرهنگ نفیسی  1-5

نردا مالهد تدا   یراحی ةزد وزنای نن در پارچة نازنی بستن و بر ناغذ س : خانة نقاشان و زغال سوداگرده

و هم نقشی را نن از آن بر جایی  ||زدا،  و نیی آن ناغذ سوزن ||از آن یرح و نق  بن جای دیگر نشیهد، 

 .(8913د8918نفیسی )گویهد  گردانشستن باشد 
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مدخل  گرداهای نهن فارسی فقط  جو نردا، در فرههگو تا جایی نن نگارندا جسف
 اسف. نشدا  گرتنای بن  شدا و اشارا

 در فارسی کهن گرته /گرده  4
اسدف. از میدان انبدوا     و مشتقات آن نقل شددا   گرتن/گردا ةدر ادامن، شاهدهای نهنِ واژ

در فارسی نهن، بن دو شاهد از هدر ردرن    گردا برداشتنو  گرداشاهدهای موجود برای 
 8ایم: بسهدا نردا

 بس نن در مشف غبارر یاد روی  نق  بسدف 

 

 او شدد هدر نجدا گدردر نشسدف      تصویر ةگرد 

 .، از نتابخانة میراث مکتو (111/ 8: نشتر عشس ةتذنر[، از 88تجلی ییدی ]ررن ) 

 ناغددذ گددردا شددد از سددوزن مژگددان تددو دل  

 

 رنگدد  از سددرمة آن نددرگس پددرفن نددردر     

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

 گدردد  خیال  گر چهین در خایرر جداگیر مدی  

 

 گدردد  تصدویر مدی   ةز مدردن غبدارر گدرد   پس ا 

 (.میراث مکتو نتابخانة ، از 939[: 81]ررن  8933حیین الهیجی ) 

 شکسف دل بن آن شوخی ز هم پاشید اجدیایم 

 

 تصدویر پیماندف   ةنن گل ندرد از غبدارر گدرد    

 ، از گهجور(.133/ 8[: 81]ررن  8931بیدل دهلوی ) 

داری گردة  امانن، نن در روانین سلطهف و مملکف در بعض بالد فرنگ، مانهد انگلستان و دیگر

 .دیجیتال نور( ررمی/، از نتابخانة 889[: 89]ررن  8919شوشتری ). .. اند یونانیان را برداشتن

هدای ایدن مملکدف     معمداری ة گدرد  ممالن یروپ همن از ةسالیین ریاصرا و بهاهای عالی ةهم

 .دیجیتال نور( ررمی/نتابخانة  ، از931[: 89]ررن  8918سرابی ) تعمیر گردیدا اسف

 اسف: بابای اصفهانی حاجیاز  گرتنترین شاهد  وجوهای نگارندا، نهن در حد جسف
دهم تدا دسدتورالعمل تدو شدود. از روی آن گرتدن       خط مبار  بن تو می من ین نسخن از دسف

دیجیتدال   ررمدی/ از نتابخاندة   1،پشف 131[، برگ 83میرزا حبی  اصفهانی ]ررن )گردا( رفتار نن )

                                                                                                                   
 ایم. ایم و در هر مورد بن نار پیکرا اشارا نردا های بسیاری مراجعن نردا . برای استخراج شاهدها بن پیکرا8

 ار، آرای مجید رنجبر، نن میکروفیلم این نسخن را در اختیارر گذاشتهد، سپاسگیارر. . از دوسف گرامی1
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  برداری گردهیا  برداری گرته

 

 

متأسفانن در چاپ جعفر مددرس صدادری ویراسدتار در مدتن دسدف بدردا و آن را        .نور(
، (938: 8933میدرزا حبید  اصدفهانی    )اسدف    آوردا «از روی آن گرتدن رفتدار ندن   »صدورت   بن

را درون نماندن و بدن همدین     گدردا  ةنویس خدود واژ  نن میرزا حبی  در دسف درحالی
 اسف.  اایم آورد شکلی نن ما ذنر نردا

 یافف نشد. برداری گرداو  برداری گرتنو  گرتنهیچ شاهد نههی برای 

 های معاصر فارسی و مشتقات آن در فرهنگ گرته /گرده  5
های مربو  بن فارسی معاصدر را   های برگرفتن از فارسی نهن، ایهن دادا پس از نقل دادا

و مشتقات  گرتن /داگرهای ههری  دسف خواهیم داد. در زیر چگونگی ضبط اصطالح  بن
 .اسف های معاصر فارسی نشان دادا شدا  آن در فرههگ

 فرهنگ نظام  5-0

زدا نن گرد زغال و غیر آن را در پارچة نازنی ریختدن، بدر آن    نقاشی و نوشتة سوزن .1گردوغبار.  .9 گرده

معهدی دور( بدر    بدن )ا نقشی یا خطی نن از گرد .9زنهد تا نشان نق  و خط در زیر بر دیوار و غیر آن بیفتد. 

معهی چهارر مَجاز از سور، و دور )هر نق  ابتدایی چییی نن بعد در آن نار نردا، تمار نههد  .3جایی افتد. 

 .(8981 د8911االسالر  داعی)و سور مَجاز از اول اسف( 

 نامه لغت  5-1

 شود. گرداگردا. رجوع بن  :گرته

 [آرا انجمنو  برهان رای ]تکرار مطال   گرده

برداری با خانة زغال و جی آن ]دو شاهد از سعید اشرف  یراحی نردن. نوعی عکس ردهبرداشتنگ

 .(8933دهخدا و همکاران )[ بهار عجم( 9د9 ←)و مالیغرا 

 فرهنگ فارسیِ تاجیکی  5-1

نسخة( پیشکی ]اولین، ابتددایی[،  )نق   .7در اصطالح رسّامان( )خانن، خانة سیاا انگِشف  .9 گرده

 از شدود:  مخصوص گذرانیدنِ خانة انگِشف بر ناغذ دیگر حاصل مدی  ةزد اسطة ناغذِ سوزنو نن بن
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 وشدان  جدا، چدون رفدف حسدن مدن      ای مانَدد بدن   گدردا / گلستان چون بهاران رفف، خارستان شدود 

 .خارستان()

 .(8911شکوری و همکاران )زدا نسخن برداشتن  واسطة ناغذ سوزن : بنگردهبرداشتن

 فرهنگ فارسی  5-4

 .گردا ←]= گردا[  گرته

زدا یراحی نردا مالهدد تدا    ای نن در پارچن بهدند و بر ناغذی سوزن گرد،...[ زغال سودا ←] گرده

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

 بیرنگ.

، یراحی نردن ]بیتدی از سدعید   با خانة زغال و غیر آن تصویر چییی را یرح نردن گردهبرداشتن

 .(8933د8931معین )[ بهار عجم(  9د9 ←)اشرف 

 فرهنگ فارسی  5-5

 .گرده]مهجور[ یرح:  گرته

]مجدازی[ تقلیدد یدا     .7برداری از ین تصویر یا یرح  عمل یا فرایهد تقلید یا نسخن .9 برداریگرته

 ... . شهاسی[ ]زبان .9پیروی از ین شیوا یا نمونن 

.(8931افشار و حَکَمی  صدری)گرته ← .7...  شهاسی[ گیاا] .9 گرده

 فرهنگ بزرگ سخن  5-6

 [(1 ←)]ین شاهد از نیما  طرح ↔ گَردهگفتگو( )]= گَردا[  گرته

 [(1 ←)زادا  ]ین شاهد از علی آبةگرد  گرده ←آ .  ةگفتگو( گرد): گرتةآب

برداری از ین تصویر یا یرح ]یدن شداهد    عمل تقلید یا نسخن .7...  شهاسی( زبان) .9 برداریگرته

 .(9معهیِ ) گرده ←از مؤذن[. نیی 

 . ...گرته ←یرح. نیی  .9...  گیاهی() .7گَردِ بسیار نرر  پودر.  .9 گرده

 شود. : رطرات بسیار ریی آ  نن بن ایراف پاشیدا میآبةگرد

 .(8918)انوری ...  ردیمی( تصویری): گردهبرداشتن
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یا مدخل نشددا یدا    گرتنهای معاصر فارسی  شود، در فرههگ ا میگونن نن دید همان
هدایی ندن    ین از فرههگ نیی در هیچ برداری گرتناند.  ارجاع دادا گردااگر شدا، آن را بن 

 اسف.  اند نیامدا تألی  شدا غلط نهویسیمپی  از نتا  

 های انگلیسی ـ فارسی و مشتقات آن در فرهنگ گرته /گرده  6
هدای   و مشدتقات آن در فرههدگ   گرتدن /گرداهای ههریِ  ی ضبط اصطالحدر زیر چگونگ

اسف. برای پرهیدی از ایالدة ندالر، از نقدل مهددرجات       فارسی نشان دادا شدا  -انگلیسی
 ایم: های دوزبانن خودداری نردا دیگر فرههگ

 [(8913] 8911حییم )فرهنگ معاصر بزرگ انگلیسی ـ فارسی   6-0

pounce گردة نقاشی، ... stencil .  گردا،برداری، .. . الگوی گردا8
2 

pounce . گردا پاشیدن )روی(.8  ... . با گردا برداشتن یا انداختن1
3 

trace ... . گردا )یا سواد( برداشتن از9
  . ...9. با گردا برداشتن یا یرح نردن 1 2

 (8911شهاس و همکاران  حس)فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی ـ فارسی   6-1

trace برداری نردن . نپی نردن، گردا1. ..  
2 

 (8933ریاحی )فرهنگ بزرگ انگلیسی ـ فارسی   6-1

pounce ... گردة نقاشی، stencil ...  گردا، برداری، . الگوی گردا8
2 

pounce .9...  . ]در یراحی[ گَردا،stencil 8 ... برداری، . ناغذِ گَردا9... 
2 

trace ... برداری نردن . ... گردا83
. )یرح( 3گَردا پاشیدن )رویِ(  1

 tracing . ...3برداری  . گَردا9...   برداری نردن گَردا

 (8931جعفری )نشر نو  ۀفرهنگ فشرد  6-4

trace . ...9برداری نردن  . ...، گردا1...   
1 
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 (8931بایهی و همکاران )فرهنگ معاصر پویا انگلیسی ـ فارسی   6-5

 stencil . ...9برداری  . ناغذ گردا1...   

 trace . ...9برداری نردن  . ...، گردا1...   

شدا  فارسی مراجعن -های انگلیسی ین از فرههگ شود، در هیچ گونن نن دیدا می همان
 اسف. نار نرفتن   و مشتقات آن بن گرتن

 و مشتقات آن در منابع هنری گرته /گرده  7
و مشتقات آن در چهد مهبد    گرتن /گرداهای تخصصی  در زیر چگونگی ضبط اصطالح
 .اسف تخصصی ههری نشان دادا شدا 

 8931معددروف ) trace (to)در برابددر  بددرداری گددردا: نامییةراهوسییاختمانومعمییاریواژه

[8918)]. 

 بدرداری  گرداو  tracingدر برابر  برداری گرتنو  برداری گردا: فرهنگمصورهنرهایتجسمی

 .[(8911] 8911مرزبان و معروف ) stencillingو  pouncingدر برابر 

 pouncingدر برابدر   بدرداری سدوزنی   گدردا : فرهنگاصطالحاتوواژگانهنرهایتجسمی

 .(8931نرامتی )

و ( 331د313 :8931مایل هروی ) ریی گردا، تصویرة گرد، گردا: آراییدرتمدناسالمیکتاب

 .(189همان: ) ای یرح گردا

 .(991د991: 8933مرزبان ) pounceدر برابر  رییی ناغذ گرداو  رییی گردا: هنرهایایران

 .(8933ارجمهد و موسوی ) tracingدر برابر  گرتنو  برداری ... گردا: واژگانهنراسالمی

 .(8933فر  فالح) گرداو  زنی گرتن، برداری گرتن: هایمعماریسنتیایرانفرهنگواژه

و  گدردا و  بدرداری  گرتدن ( و گیردهبدا ارجداع بدن    ) گرتدن : معماری(اییران)فرهنگمهرازی

 .(8911رفیعی سرشکی و همکاران ) برداری گردا

 .(8911سیدصدر ) برداری گرداو  گردا: اممعارفنقاشیةدایر

 .(8913نژاد  فرشتن) زنی گردا: فرهنگمعماریومرمتمعماری

 .(13: 8931افشار ) ناغذِ گردا: کاغذدرزندگیوفرهنگایرانی
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گدردا  ، تصدویر ة گدرد ، گردا برداشدتن ، گردا از چییی برداشتن، گردا: هنگ...خوشنویسیفر

 .(8931خانی  رلیچ) ررآنة گرد، و یرحة گرد، صورتة گرد، سازی گردا، داشتن

/ گدردا برداشدتن  ( و بیرداریگیردهبدا ارجداع بدن    ) گرتن برداشدتن : اصطالحنامة...فلزکاری

 .(8933بخ   شیرین) تنگرتن برداش/ گردا نردن/ زنی گردا

 .(8933عقیقی ) گردا: بافیاصطالحنامة...فرش

 .(8931پانباز و ملکی ) برداری گرتن: فرهنگاصطالحاتهنریواعالمهنرمندان

و  گرتدن تدر از   و مشدتقات آن بسدیار رایدج    گدردا نن دیدیم، در ههرهای سدهتی   چهان
 1/33)بدار   98 گردهای مشتس از  نن در آ ار یادشدا اصطالح یوری مشتقات آن اسف. بن
 اند.  درصد( تکرار شدا 1/11)بار  3 گرتهای مشتس از  درصد( و اصطالح

 و مشتقات آن در فارسی معاصر گرته /گرده  8
و مشتقات آن از فارسدی   گرتن/گردا ةهای معاصر، شاهدهای واژ پس از بررسی فرههگ

دسف   زمانی را بن های هم هم دادا های درزمانی و معاصر را ذنر خواهیم نرد تا هم دادا
 و مشدتقات آن نقدل شددا    گدردا دادا باشیم. در زیر دا شاهد معاصدر از گوندة رسدمیِ    

 اسف: 
/ 8: 8913مسدتوفی  ) نار را از زمان صفوین گرفتهدة نویسی، گرد در اصطالحات دفتری و فرمان

 .(1، از تاریخ ایران اسالمی 13

سدازی و   هدای بیشدتری بدرای نارهدای یدرح      فرصدف  [اهد  در مدرسدن ] شاید بهتر آن باشد نن

 .، از پایگاا مجالت تخصصی نور(81: 8931آرار ) برداری فوری مهظور شود گردا

نهدی   بها ریختدن شدد و پدی   ة نشی، سپس با گچ گرد دن زمین و ریسماننرشروع نردند بن ردر 

 .(31: 8939اسالمی ندوشن ) درنگ آغاز گردید بی

هدای   برداری از متون نهن، ... بر مقتضدیات جهدان جدیدد و نیازمهددی     جای گردا سعی نهیم بن

 ، از پایگاا مجالت تخصصی نور(.11: 8933شهاس  حس) زبانی خود در آن جهان تأنید نهیم
 افتدد  های او مدی  برداری از یهیگویی نم بن راا تقلید دروغین از ههرشهاس متخصص و گردا نم

 .ت تخصصی نور(، از پایگاا مجال31: 8933فوالدوند )

 .(91: 8931دریابهدری ) ساخف های حافظ شعرهایی می از روی گردة غیل [محمد راضی =]او 
برداری از این نتیبن و مطالعة تصویر نسبتاً روشهی ندن اسدمیف    پس از بازدید از نیدین و گردا
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 ن را شخصاً ندیددا نظر رسید نن فسایی نتیب  در نتا  خود آوردا، ولی بن ررائف آن توفیس نیافتن، بن
 .دیجیتال نور( ررمی/، از نتابخانة 1831: 8931رستگار فسایی )

اسدف و   šarru šarrāniبدرداری از صدورت سدامی     ها نوعی گردا ساخف اختیارشدا در نتیبن

، از پایگاا مجدالت  38: 8911آموزگار ) الملو  ملندهد، همچون  های سامی را نشان می نحو زبان

 .تخصصی نور(

: 8911افشار ) برداری باشد نار رابل استفادا در گردا نویسان جوان این نمونن رای فهرسفشاید ب

 .، از پایگاا مجالت تخصصی نور(11
نویسدهدگان غدر  را موجد  افدف     ة بدرداری دیمدی شدیو    درستی، تقلیدد و گدردا   گلشیری، بن

 .(، از پایگاا مجالت تخصصی نور33: 8931سمیعی گیالنی ) داند نویسی می رمان

معاصر وارد فارسی نوشدتاری شددا    ةبرای نخستین بار در دور گرتنگونة غیررسمی 
اگر شاهد متأخر میرزا حبی  اصفهانی را نادیدا بگیریم(. در زیر دا شاهد معاصر )اسف  

 .اسف و مشتقات آن نقل شدا  گرتناز 
ای از  بر و بخار، یرح و گرتدن ... در زیر ا یوری نن ... همان هایی داشتن باشد، ... نشانی شعر هم باید

 (.گرته، ذیل 8918، از انوری 131، ص سخن و اندیشننیما یوشیج، ) دهد ساختمانی خبر می

 ، 8913شداملو  )آید ندن یکدی از ایدن دو را بدن گرتدة دیگدری سداختن باشدهد          نظر می  چهین بن

 .(31: 8913، از عهایف 891ص 

 :سدهرا  سدپهری، از عهایدف   )شدد   مدی  های محسوس خداموش  گرتة دلپذیر تغافل/ روی شن

 .جا( همان

گرتدن   ،... از سبن میهیاتورهای دوران صفوین، از آ دار بهدیاد و رضدا عباسدی     سوریوگین اندرا

 .نامة دهخدا( مؤسسة لغف ة، از پیکر33[: 8919]تألی :  8911علوی ) داشف برمی

 بدرداری  گرتن حال با لکن درهر ،ناز آغاز جهب  رمان نو در فرانس مدتی پی )...  داستان شکار ساین

 .(3: 8913بدیعی ) اسف های انگلیسی و آمریکایی( مهتشر شدا  ها و رمان ای داستان از پارا

، ذیدل  8918، از انوری 3/ 8: 8931زادا  علی)شد  های آ  خیرا می نرد. بن گرتن فوارا را باز می

 .(گرته

بدرداری از آ دار    ف و بقیدن بیشدتر گرتدن   همان شیوا اس ةشد نویسی رسمی دگرگون نحلة داستان

 (.books.google.com ، از313: 8931گلشیری )شدا اسف  تثبیف

پاشی نهد. همیشدن تدا دو سدن     در حسین همیشن حالتی از باروری بود. همانهد این بود نن گرتن
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بدرداری   ندرد و گرتدن   زد، حالجدی مدی   های او دور می روز بعد فکرر بدون آگاهی در ایراف بح 

 (.books.google.com ، از11: 8931پور  پارسی)نرد  یم

: 8913سدهاپور  )برداری بود  عباسی نن تمار ههرش همین گرتن خانة شاا های همین رهوا ... نق 

 .فارسی روز( ة، از پیکر119

، از 891: 8939تبرایدی  )شددا   بدرداری  گرتن جوری ین فرری وجود دارا بین ا ر ههری و ا ر همین

 .روز( فارسی ةپیکر

 ها های مصوب فرهنگستان و مشتقات آن در واژه گرته /گرده  9
را در « گَدردِ ندرِ گُدل   »معهی   بن گردا ة، واژگَردفرههگستان اول، با استفادا از گونة رسمی 

را در برابدر  « گُدل  ةپرانهدا شدن گَدرد »معهی   بن گردافشانیو  pollenفرانسوی  ةبرابر واژ
. بعدددها (38: 8911 هددای نددو واژا)اسددف  تصددوی  نددردا  pollinisationفرانسددوی  ةواژ

 افشدانی  گردا ةواژ گردافشانیجای  فرههگستان سور( بن)فرههگستان زبان و اد  فارسی 
 pollinationانگلیسدی   ةرا در برابدر واژ « انتقال دانة گدردا از بسدا  بدن ناللدن    »معهی   بن

تصدوی  ندردا    calque ةرابدر واژ را نیی در ب برداری گردامصو  نردا. این فرههگستان 
شهاسدی(   باسدتان )»معهدی    بدن  شهاسدی  گدردا  ةاسف. افیون بر ایهها، فرههگستان سدور واژ  

هدا و   هدا و خدیا   سدهگ  هدای گدل   شدا و نهونی هداگ  های سهگوارا گونن ةپژوه  دربار
و  گدردا  ةاسدف. واژ  تصدوی  ندردا    palynologyرا در برابدر  « دار های گیاهان گل گردا
شهاسدی و   شهاسدی و زیسدف   شهاسدی و باسدتان   جی ههدر، در علدور زبدان    ات آن، بنمشتق

زراعف و اصالح نباتات( و احتماالً علور دیگدر  )علور باغبانی( و نشاورزی )نشاورزی 
نن دیدیم، متخصصان علور یادشدا در فرههگسدتان زبدان و اد     نیی ناربرد دارد و چهان

 .(vajeyar.apll.ir ← ،ها برای این واژا)اند  ر بردانا  را بن گردافارسی فقط صورت معیار 

 تمایز سبکیِ گَرد و گَرت  01

دار و  نشان و دیگدری نشدان   اند، بن این معهی نن یکی بی ها دارای دو گونة سبکی برخی واژا
ای اسف نن ین یا چهدد واج   واژا عامیاننو نن همیشن( عامیانن اسف. در ایهجا مهظور از )گاا 

 یقنو  لگدترتی  گونة عامیانة  نن بن یخنو  لقدنشان خود متفاوت اسف، مانهد  بی آن با گونة
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شدود.   گفتدن مدی   8گونة آزادهای سبکیِ متفاوت  شهاسی بن هرین از این گونن اسف. در زبان
هدای ندامالً اختیداری و     ها یا گوندن  هرین از صورت»اسف:   آوردا گونة آزادهر  در تعری   فان

اندد   و فولر نیی اشارا ندردا  وارداف. (3 :2013  ) «گییههد ان آن را برمیمتغیر نن سخهگوی
 ینچهد  ،زبدان  یشهاسد  در جامعدن دهدد.   ای از تلفظ اسف نن معهی واژا را تغییر نمدی  گونة آزاد گونن»نن 

 یاغلد  معهد   نههدد،  یمهتقل م یحیصر یِها هرچهد نن معه . چون گوننشود ینادر شمردا م ییها صورت

نم در فارسدی، گداا ایدن     . دسف(and  2015: 405 ) «دارند یمتفاوت یماعاجت
 اسدپهد ا خوشدبو( و  اماا سال و دانة سدی ) اسفهداند، مانهد  ها تمایی معهایی هم پیدا نردا گونن
 سدپیدا مدرغ( و   بخشی از تخدم ) سفیداروسپی(، ) جهدانههن( و ) ژندادانة سیاا خوشبو(، )
تدوان از آن   عمس رود نن مدی  رسمف نم) گدارن پی  از برآمدن خورشید(، و روشهی آسما)

 عمل گذشتن(.) گذارعبور نرد( و 
 متعلدس  گَدرد اسدف.   سداختن شددا    ن/ اسدازِ   و پسوند اسدم  گَرداز  گَردادانیم نن  می

 گوندة غیرمعیدار یدا عامیاندة آن اسدف. بدرای نموندن،        گدرت نشان و معیار و  بن گونة بی
گدرتِ  و  رییگدرت رود و نن  نار می  بن گردوغبارو  گردِ لیموو  رییگردعیار در فارسی م

. بن همین ریاس، در فارسی عامیانن نیی شخص معتداد بدن هدرویین را    وغبار گرتو  لیمو
مشدخص  « عامیاندن »با برچسد    گرتی ةواژ فرههگ بیرگ سخنخوانهد و در  می گرتی
 از زبددان عامیانددن بددن گددرتگددر، . از سددوی دی(گرتیییذیددل ، 8918انددوری )اسددف  شدددا 

و  دایراو  خفقانو  جدوآباهای  اسف، بسهجید با واژا  زبان نوشتاری رسمی نیی راا یافتن
هدای   دیگر ندن گداا در مدتن    ةها واژ و دا یقنو  لگدو  نبوترو  عجیوالبنو  زُهمو  زَهرا

و  اریدن دو  خدون  خفدن و  جددوآباد صورت  ها( بن مانهد داستان)رسمی یا نمابی  رسمی 
شود. بایدد توجدن داشدف ندن      نیی نوشتن می یخنو  لقدو  نفترو  عیوالبنو  زُخمو  زَهلن

معهی رسمی و  های رسمی یا نمابی  رسمی بن های غیرمعیار بن متن وارد شدن این واژا
توجهی نویسدهدا بدن سدبن ایدن      نشان و معیار بودن آنها نیسف، بلکن اغل  نشانة نم بی
 هاسف. واژا

                                                                                                                   
1. free variant, free variation 
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 سازی علمی از اصول واژه یکی  00
ندار    های علمی گونة معیدار بدن   سازی، بهتر اسف در ساخفِ واژا یبس یکی از اصول واژابر

مصو  شدورای فرههگسدتان زبدان و     (9: 8931) گییهی اصول و ضوابط واژا ةرود. در جیو
حات ها و اصدطال  در انتخا  معادل فارسی برای واژا»چهین آمدا اسف:  8اد  فارسی ذیل اصل 

نردگان  االمکان بن زبان فارسی معیار امروز، یعهی زبان متداول میان تحصیل فارسی باید حتی ةبیگانن، واژ

 8.«ها نیدین باشد ها و نوشتن و اهل علم و اد ، و زبان سخهرانی

اند. ازجملن، فرشدیدورد معتقدد اسدف     جی فرههگستان، دیگران نیی بن این نکتن اشارا نردا بن
دار زبان ساختن شوند. ... مراد از زبان زندا  و اصطالحات علمی جدید باید با عهاصر زندا و معهی لغات تازا»

فرشدیدورد  ) «عامیانیههدای   سازان اسف، ... ندن واژا   اولیة نار لغف ةمعاصر اسف نن مادّ رسمیزبان فصیح و 

و  رسیمیسدتوری فارسدی   ساز باشد رواعدد د  ای نن باید سرمشس لغف رواعد دستوری. »(911 -913: 8931

سازی بایدد صدورت داد: ... سدور: تحقیدس      برد لغف نارهایی نن برای پی » .(911همو: ) «فصیح امروز اسف

 مقالدة پدی  رو   ة. تأنیددها از نویسدهد  913 -911همدو:  ) («معییارزبدان  )زبان زندا و فصدیح امدروز    ةدربار

 .اسف(

                                                                                                                   

بدر    ها عدالوا  روزی، زبانام ةدر جوام  گسترد» در ادامة این مطل  چهین آمدا اسف:  گییهی اصول و ضوابط واژا. در 8
های مختل  مدردر   های اجتماعی و دستن های متفاوتی دارند، در میان گروا ایهکن در مهایس جغرافیایی گوناگون گوی 

اند. چهین جوامعی برای ایجاد ارتبا  نالمی میان افراد، ناچدار از داشدتن یدن گوندة      و نیی در گفتار و نوشتار متفاوت
ها و مددارس   ها و دانشگاا ها و سخهرانی ها و نوشتن های درسی و روزنامن بانی اسف نن در نتا زبانی فراگیرند و آن ز

دیگدر، زبدان    عبدارت  اند. بن نامیدا زبان معیارشهاسان این گونة زبان را  رود. زبان نار می  و در اخبار رادیو و تلویییون بن
ای ندن بدن یکدی از     معن اسدف. بدا ایدن توضدیح، واژا    نردگان جا معیار زبان نوشتاری مشتر  و مطلو  عامة تحصیل

هایی اسدف ندن عمددتاً     : مقصود واژاهایعامیانهواژههای زیر تعلس داشتن باشد ازجملن واژگان زبان معیار نیسف:  گروا
ندار بدردن     نردگان و اهل علم و اد  از بن در میان عوار رایج اسف و برای آنها تعری  دریقی عرضن نشدا و تحصیل

از این ربیل  پایی رایی، دفتردستن، مشهگ، ماسن ماسهای  نههد. واژا های خود پرهیی می ها و سخهرانی نها در نوشتنآ
نیاز بدن   گییهی اصول و ضوابط واژاهای عامیانن در  (. تعری  واژا3و  9: 8931 گییهی اصول و ضوابط واژا...« )اسف. 

و  ماسدن  مداس زائدد اسدف و دور ایهکدن    « عری  دریقی عرضن نشددا برای آنها ت» یکی دو اصالح دارد: نخسف ایهکن 
( 8918)انوری  فرههگ بیرگ سخنمربو  بن گونة غیررسمی اسف، نن عامیانن. در  پایی راییو  دفتردستنو  مشهگ

 اسدف،   گونن نن نگارندا در جایی دیگر نیی یادآور شددا  اند. همان مشخص شدا« گفتگو» نیی این چهار واژا با برچس  
( informal) غیررسمی[ از برچس  گفتگوجای برچس   هایی ]بن بهتر اسف برای چهین واژا»  فرههگ بیرگ سخندر 

برندد، ولدی    ندار مدی    سدواد بدن   سدواد و بدی   های عامیانن را معموالً افراد نم (. واژا831: 8933زادا  )رربان« استفادا شود
نردگدان و   تحصدیل » برند. درنتیجن، علف ایهکدن   نار می  رسمی بنهای غیر های غیررسمی را همة افراد در مورعیف واژا

غیررسمی « نههد های خود پرهیی می ها و سخهرانی نار بردن آنها ]= چهار مثال یادشدا[ در نوشتن  اهل علم و اد  از بن
 بودن آنها اسف، نن عامیانن بودن آنها.  
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سدازی بدا    و معیدار و واژا  هدای رسدمی   سدازی بدا نلمدن    برای آنکن تفاوت میان واژا
داندیم   شویم  می های غیررسمی و غیرمعیار بازشهاختن شود، چهد مثال را یادآور می نلمن

ندار    را بدن  پیدرهن و  دهنهای  گو صدها بار واژا نن نویسهدگان و شاعران بیرگ فارسی
ها  رانم در برخی دو دسف)اسف   اند و گویا این دو واژا در فارسی نهن معیار بودا بردا

گونة معیار اسف و ندن   پیراهنو  دهانو در برخی مهایس جغرافیایی(، ولی چون امروزا 
خواند و در « و دندان دهنمتخصص »توان در پیشکی نسی را  ، مثالً نمیپیرهنو  دهن

ندن گوندة    یخدن  ةنار بدرد. همچهدین اسدف واژ     بن« دوزی پیرهن»ودوخف  رشتة یراحی
هدای تخصصدی رشدتة     در نوشدتن « گدرد  یخن»بردن اصطالح نار   اسف و بن یقنغیرمعیار 
ترتید  گوندة عامیاندة     بدن  جوقو  چوقدانیم نن  ودوخف مطلو  نیسف. نیی می یراحی
و  چدوق صهای  »نار بردن اصطالحات   ( اسف. بن همین ریاس، بنجو ) جویو  چو 
( آبیاری نشاورزی)»و  8«تراز جوقنشاورزی( )»یا « پهبن چوق»و « اسکی چوق»و « ناغذ
گونة غیرمعیار  نفترگونة معیار و  نبوتربن همین صورت،  9پذیرفتهی نیسف. 1«ایچنرجو

در )ندار بدردا     هدای خدود بدن    را در سرودا نفتر (931و  111: 8933)اسف. ایهکن سپهری 

شود گونة اخیدر معیدار شدمردا شدود. در      موج  نمی خورد آ ( فرودسف انگار نفتری می
نار ببدریم و ندن     = خانة نبوتر( را بن) نبوترخانی سهتی، ناچاریم های علمی معمار متن

در  گرتددننیدی چهددین اسدف و اسدتفادا از گوندة غیرمعیدار       گدردا درمدورد   را. نفترخدان 
 افشدانی  گدردا و  رییگدرد جدای   بن افشانی گرتنو  رییگرتهای  سازی و ساختن واژا واژا

 شدا اسف. انحراف از روشی استاندارد و پذیرفتن

                                                                                                                   

از رَوانا  و فرسای  خا  در جهف خدالف شدی    (: جویی نن برای جلوگیری contour furrow. جوی تراز )8
 شود )مصو  فرههگستان زبان و اد  فارسی(. زمین احداث می

هدای نوچدن باریدن     (: نوعی آبیداری ندن در آن آ  در داخدل جدوی    furrow irrigationای ) آبیاری جویچن .1
 آید )مصو  فرههگستان زبان و اد  فارسی(. جریان درمی بن

 bookو  bookmarkهدای   رسانی فرههگستان زبان و اد  فارسی در برابر واژا بداری و ایالع. نارگروا علور نتا9

marker ای از جهس ناغذ یا چو  یا چرر و جی آن]ها[ نن برای مشخص نردن صفحة مورد نظدر   رطعن» معهی  بن
ندن گوندة معیدار ایدن      یرا انتخا  نردا اسف. درحال ال  چوقغیرمعیار  ةواژ« شود در بین اوراق نتا  گذاشتن می

 چو  ال  بر سر ما بغض من و آا مهدی /  یار دبستانی من با من و همراا مهیاسف:  چو ِ ال یا  ال  چو ْواژا 
 رسدانی  دانشهامة نتابداری و ایالعرسد نن پژوهشگران این نارگروا بن تأ یر از  مهصور تهرانی(. بن نظر می ة)سرود

ویژا ایهکن تعریفی نن فرههگستان از  اند. بن غیرمعیار و عامیانن را تصوی  نردا( این گونة 8918)سلطانی و راستین 
نیدی   فرههگ بیرگ سخندسف دادا با تعری  موجود در دانشهامة یادشدا شباهف زیادی دارد. در   این اصطالح بن

 اند. ارجاع دادا ال  چو اسف و آن را بن   دانستن شدا« عامیانن»  ال  چوقدرستی  بن
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 گیری نتیجه  01
متعلدس بدن گوندة     گرتدن و  گرتنشان اسف و  متعلس بن گونة معیار و بی گرداو  گرد (8

 دار و گاا عامیانن. غیرمعیار و نشان
و مشدتقات آن   گرتدن و مشتقات آن بسدیار پرنداربردتر از    گرداهای ههری  در نتا  (1

 اسف.
 اسف. نشدا  گرتنای بن  امدخل شدا و هیچ اشار گرداهای نهن فارسی فقط  در فرههگ (9
 گردامدخل نشدا یا اگر مدخل شدا، آن را بن  گرتنهای معاصر فارسی یا  در فرههگ (3

 فرههگ فارسدی و  فرههگ بیرگ سخنفقط در  برداری گرتناند. همچهین  ارجاع دادا
تدأ یر   غلط نهویسدیم رسد نن مؤلفان این دو فرههگ از  اسف. بن نظر می مدخل شدا 

 .اند پذیرفتن
و مشتقات آن ذنر شدا  گردا ةشدا فقط واژ فارسیِ مراجعن - های انگلیسی در فرههگ (1

 اسف. 
نم از ررن یازدهم وارد فارسی شدا و بسیار پرناربرد بودا  و مشتقات آن دسف گردا (1

 نیافتن اسف. گرتناسف، ولی نگارندا هیچ شاهد نههی برای 
معاصدر،   ةیانن بدن فارسدی نوشدتاری در دور   های غیررسمی و عام همراا با ورود واژا (3

ویدژا در آ دار    نیی در این دورا وارد فارسی نوشتاری شدا و بدن  گرتنگونة غیرمعیار 
 رود. نار می  نیی همچهان در زبان بن گردانار رفتن اسف. گونة معیار   داستانی بن

ان سور نیی را تصوی  نردا و فرههگست گردافشانیو  گرداهای  فرههگستان اول واژا (1
دیگر را، نن در همگی فقط  ةو چهدین واژ افشانی گرداو  شهاسی گرداو  برداری گردا
 نار رفتن، بن تصوی  رساندا اسف.  بن گرداگونة 

  های علمی گونة معیدار بدن   سازی، بهتر اسف در ساخفِ واژا یبس یکی از اصول واژا (3
 نار رود.

 منابع
، ص 883(، ش تعلیم و تربیف) آموزش و پرورش، «ف و فراغفتعلیم و تربی»(، 8931)آرار، احمد 

 .81 د3
 ة، شدمار 8، ش 1 ة، دورنامة فرههگستان، «های پارس هخامهشی نوشتن سهگ»(، 8911)آموزگار، ژالن 
 .31 د11، ص 83پیاپی 
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، تألی  احمد محمد واژگان ههر اسالمی(، 8933)مترجمان( )ارجمهد، محمدرضا و مرجان موسوی 
 اهلل العظمی مرعشی نجفی. م: نتابخانة بیرگ آیفعیسی، ر

 ، تهران: ییدان.1، جلد روزها (،8939)محمدعلی اسالمی ندوشن، 
(، ویرای  دور، تهران: فرههگستان 8931)( همراا با شرح و توضیحات) گییهی اصول و ضوابط واژا

از واژا تدا  ، «1هی پژو واژگان»(، 8913)زبان و اد  فارسی. بازچاپ در: خرمشاهی، بهاءالدین 
 .818د893، تهران: نیلوفر، ص فرههگ
 .11د33، ص 93و  99، ش بخارا ،(«93)شهاسی  های ایران ها و پارا تازا»(، 8911)افشار، ایرج 
 ، تهران: میراث مکتو .ناغذ در زندگی و فرههگ ایرانی(، 8931) دددددددددد

 تهران: سخن. جلد، 1، فرههگ بیرگ سخن(، 8918)سرپرسف( )انوری، حسن 
]در نقدد   13 د11، ص 13، ش آدیهن، «اجازا بدهید غلط بهویسیم»[(، 8913] 8933)بایهی، محمدرضا 
، بدن نوشد  فرهداد    شهاسدی  درسف و غلط در زبان از دیدگاا زبانبازچاپ در:  [.غلط نهویسیم

 زادا، تهران: نتا  بهار. رربان
، تهدران: فرههدگ   فارسدی  - ویدا انگلیسدی  فرههگ معاصدر پ (، 8931)بایهی، محمدرضا و همکاران 

 معاصر.
 ، تهران: نیلوفر.جادة فالندر(، 8913)مهوچهر بدیعی، 

جلدد، بدن نوشد  محمدد معدین، تهدران:        1، برهدان ردای   (، 8931)بن خل   برهان، محمدحسین
 امیرنبیر.

پرویدی   جلد، بن نوش  انبدر بهداروندد و   9، نلیات(، 8931)بیدل دهلوی، عبدالقادربن عبدالخالس 
 عباسی دانانی، تهران: الهار.

 ، سوئد: باران.ماجراهای سادا و نوچن روح درخف (،8931)پور، شهرنوش  پارسی
، تهران: فرههگ اصطالحات ههری و اعالر ههرمهدان(، 8931)پانباز، رویین، با همکاری تونا ملکی 

 فرههگ معاصر.
 ، تهران: چشمن.ها جدایی(، 8939)تبرایی، بابن 

 جلد، بن نوش  محمد عباسی، تهران: بارانی. 1، فرههگ رشیدی(، 8993)سیهی، عبدالرشید تتوی ح
 ، تهران: نشر نو.نشر نو ةفرههگ فشرد(، 8931)جعفری، محمدرضا 

اهلل صداحبکار، تهدران:    ، بدن نوشد  ذبدیح   دیدوان (، 8933)یال   بن ابی  حیین الهیجی، محمدعلی
 ساین. / میراث مکتو 

 .11 د88، ص 31و  38، ش نلن، «زبان فارسی، از سهف تا تجدد»(، 8933)د محم شهاس، علی حس
، تهران: فرههگ فارسی -فرههگ معاصر هیارا انگلیسی (، 8911)محمد و همکاران  شهاس، علی حس

 معاصر.
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 ، تهران: فرههگ معاصر.فارسی - فرههگ معاصر بیرگ انگلیسی[(، 8913] 8911)حییم، سلیمان 
، از واژا تا فرههدگ ، در: («غلط نهویسیم ةدربار)ها  فرههگ دشواری»(، 8913)ن خرمشاهی، بهاءالدی

 .138د119تهران: نیلوفر، ص 
 ، تهران: ناهید.ناوی ترجمن(، 8931) دددددددددد

، 8913 -8911چداپ افسدف:   )، حیدرآباد دنن فرههگ نظار(، 8981 -8911)االسالر، محمدعلی  داعی
 تهران: دان (.
 .91 -98، ص 33، ش دنیای سخن، ...«از ایهکن رفتید »(، 8933)دریابهدری، نج  

 نامة دهخدا. ، تهران: مؤسسة لغفنامن لغف(، 8933)انبر و همکاران  دهخدا، علی
 ، بن نوش  محمد دبیرسیاری، تهران: معرفف.اللغات غیاث(، 8993)الدین محمد  رامپوری، غیاث
 جلد، امیرنبیر. 1، مة ناصریفارسهاتعلیقات  (،8931)مهصور رستگار فسایی، 

مرنی تحقیقات تهران: ، ایران( معماری) فرههگ مهرازی(، 8911)رفیعی سرشکی، بیژن و همکاران 
 ساختمان و مسکن.

 .تهران: سخن جلد، 1 ،فارسی - فرههگ بیرگ انگلیسی(، 8933)ریاحی، بیرگمهر 
 ، تهران: یهوری.هشف نتا (، 8933)سهرا  سپهری، 

اهلل  (، بن نوش  ردرتخان امیرالدولن سفرنامة فرخ) الورای  مخین، (8918) ن عبداهللب سرابی، حسین
 روشهی و نریم اصفهانیان، تهران: اساییر.

 ، تهران: فرههگ معاصر.رسانی دانشهامة نتابداری و ایالع(، 8918)سلطانی، پوری و فروردین راستین 
، 811، ش نشدر داند   ، «نگار ادبیات معاصدر  میرعابدیهی، تاریخ»(، 8931)گیالنی(، احمد )سمیعی 
 .11 -91ص 

 ، تهران: چشمن.ها شمایل تارین ناخ(، 8913)سهاپور، حسین 
 آذر. - ، تهران: سیمای دان نقاشی دایرةالمعارف(، 8911)سیدصدر، ابوالقاسم 

 ، تهران.1، جلد نتا  نوچن(، 8913)شاملو، احمد 
 جلد، تهران: فرههگ معاصر. 1 ،فارسیِ تاجیکی فرههگ(، 8911)شکوری، محمدجان و همکاران 

 ، بن نوش  صمد موحد، تهران: یهوری.تافةالعالم، (8919)عبداللطی  ، شوشتری
، تهدران: بهیداد   اصطالحهامة صهای  دستی و ههرهدای سدهتی  فلینداری   (، 8933)بخ ، زهرا  شیرین

 شهاسی. ایران
، «ای  زبدانی و درسدف و غلدط در زبدان    زبدان فارسدی، ویدر    ةدربار»(، 8933)اشرف  صادری، علی
، تهران: زادا بن نوش  فرهاد رربان ،شهاسی درسف و غلط در زبان از دیدگاا زبانشدا در:  چاپ

 .نتا  بهار
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، ویراسدف  فرههدگ فارسدی  (، 8931)افشار، غالمحسین و نسرین حَکَمی و نسترن حَکَمدی   صدری
 دور، تهران: فرههگ معاصر.

، تهدران: بهیداد   بدافی  صدطالحهامة صدهای  دسدتی و ههرهدای سدهتی  فدرش      ا(، 8933)عقیقی، فدائیا  
 شهاسی. ایران

 ، تهران: نگاا.گذشف زمانن، (8911)علوی، بیرگ 
 جلد، تهران: تیراژا.1، ها خانة ادریسی (،8931)زادا، غیالن  علی

 ، 13، ش نیهددان فرههگددی، «ای بددرای غلددط نوشددتن شهاسددی، بهانددن زبددان» (،8913)عهایددف، زهددرا 
 .38 -91ص 
 ، اصفهان: ارنان دان .(8) فرههگ معماری و مرمف معماری(، 8913)نژاد، مرتضی  فرشتن

، «سداختمان دسدتوری و تحلیدل معهدایی اصدطالحات علمدی و فهدی       »(، 8931)فرشیدورد، خسرو 
، زیر نظر علی نافی، تهران: مرنی مقاالت سمیهار زبان فارسی و زبان علم مجموعنشدا در:  چاپ
 انشگاهی.نشر د

 فر. ، تهران: سعید فالحهای معماری سهتی ایران فرههگ واژا(، 8933)فر، سعید  فالح
 ، 13 -18، ش نلدن ، نوشدتة اسدتیون پِپِدر،    «هیجان در ههدر »(، 8933)ترجمن( )اهلل  فوالدوند، عیت

 .33 -13ص 
 نامةنامة  )ویژا نویسی فرههگ، «های سخن فرههگ نقد و بررسی مجموعن»(، 8933)زادا، فرهاد  رربان

 .181 -819، ص 81ش  (،فرههگستان
آرایدی   فرههگ اصطالحات و ترنیبات خوشهویسی، نتا ) زرافشان(، 8931)خانی، حمیدرضا  رلیچ

 (، تهران: فرههگ معاصر.پردازی در شعر فارسی و نسخن
 ، تهران: چکامن.فرههگ اصطالحات و واژگان ههرهای تجسمی(، 8931)نرامتی، محسن 

 ، بن نوش  محمد رهرمان، مشهد: آستان ردس رضوی.دیوان(، 8913)همدانی نلیم 
 ، تهران: نیلوفر.باغ در باغ(، 8931)هوشهگ گلشیری، 
 جلد، بن نوش  ناظم دزفولیان، تهران: یالین. 9، بهار عجم(، 8911)چهد بهار  اللن تین

 ردس رضوی. ، مشهد: آستانآرایی در تمدن اسالمی نتا (، 8931)مایل هروی، نجی  
 ، زیر نظر ر. دبلیو. فِرین، تهران: فرزان روز.ههرهای ایران(، 8933)مترجم( )مرزبان، پرویی 

 ، تهران: سروش.فرههگ مصور ههرهای تجسمی(، [8911] 8911)مرزبان، پرویی و حبی  معروف 
 ، تهران: زوّار.شرح زندگانی من (،8913)عبداهلل مستوفی، 

 ، تهران: آزادا.نامة راا و ساختمان و معماری واژا(، [8918] 8931)معروف، حبی  
 تهران: امیرنبیر. ،3 -8، جلد فرههگ فارسی(، 8933 -8931)معین، محمد 
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، جیمی مورین، بن نوشد   بابای اصفهانی سرگذشف حاجی، (8933)مترجم( )اصفهانی  میرزا حبی 
 جعفر مدرس صادری، تهران: مرنی.

، جیمی مورین، میکروفیلم نتابخانة مرنیی دانشگاا تهران: اصفهانی بابای سرگذشف حاجی دددددددددد
 ، بن خط مترجم.9119ش 

. 81 -3، ص 1، ش 9، س دان ، نشر «آیا زبان فارسی در خطر اسف؟»(، 8918)نجفی، ابوالحسن 
زادا، تهدران:   ، بن نوش  فرهاد رربانشهاسی درسف و غلط در زبان از دیدگاا زبانبازچاپ در: 

 .هارنتا  ب
 .8911، تهران: مرنی نشر دانشگاهی، چاپ اول: غلط نهویسیم(، 8911) دددددددددد

 ، تهران: خیار.فرههگ نفیسی(، 8913 -8918)االیبا(  ناظم)انبر  نفیسی، علی
؟(، تهدران:  8911)( اسدف  در فرههگستان ایدران پذیرفتدن شددا     8983نن تا پایان سال )های نو  واژا

 فرههگستان ایران.
 (، تهران: فرههگستان زبان و اد  فارسی.8933) شهاسی زبانة واژهیار

, 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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