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مجموعنداستانهای

موسور بدن دِندامرون (8919 - 8931ر)

اسف .در نگارش داستانهای غمانگیی و خهددادار نیدی بدن یدن انددازا تبحدر داشدف
پاینگذار انسانگرایی در دورة رنسانس بود و ادبیات ملی را تا مرتبنای اعتال بخشید نن
فقط آ ار نالسین یونان و رُر باستان بن آن دسف یافتن بود .بونداچو در فلدورانس زادا
شد ،اما از 8911ر تا 8938ر را در ناپل گذراند و در همین شهر دل بن عشدس «فیامتدا»
بسف نن الهاربخ

نخستین اشعار او شد .پی
1

8

از آنکن در سدال 8938ر بدن فلدورانس
9

بازگردد ،روایف مهظور تیئیدا را نوشتن بود نن چاوسر در برخی از آ دارش متدأ ر از
آن بددود .تیئیدددا نخسددتین روایددف رمددانتیکی اسددف نددن در زبددان ایتالیددایی در رال د
هشفهجایی انتشار یافف .بوناچو در سال8911ر پتدرار  3را مالردات ندرد و بسدیار

تحف تأ یر او ررار گرفف .او در سالهای آخر عمر سخهرانیهایی دربارة نمدی الهدی
دانتن ایراد نرد .همچهین ،نخستین نرسی استادی زبان یوندانی را در اروپدای غربدی در
دانشگاا فلورانس دایر نرد (فانی و سادات  ،8913ج ،3ذیل بوکاچو).

دِنامرون ا ر جاودانة جووانی بوناچو اسف .این ا ر را میتوان با هیارویدن شد
نیی افساننهای نانتربری 1چاوسر ،نن خود ملهم از اوسف ،مقایسن ندرد .ایدن نتدا در

و

ررنهای  81و  81بارها بن چاپ رسیدا و نویسهدگان بسیاری از آن تأ یر پذیرفتناند.
بوناچو در مقدمنای نن بر داستان اول نوشتن ،بنخدوبی صدحهنهدایی را بدن تصدویر
نشیدا اسف نن میتوان آنها را از درخشانترین رطعات توصیفی داستانی در ادبیات بدن
شمار آورد .او شهر فلورانس را ،نن مانهد بسیاری از شهرهای ایتالیا گرفتار مرگ سیاا یا
یاعون شدا اسف ،در سال 8931ر تصویر مینهد:
خیابان ها را نن نامالً خالی اسف و وحشف مدرگ در آنهدا نمایدان اسدف مدیبیدهم و
سکوت ترسهانی را نن تهها خهداهای وحشفزدة نسانی ندن ایدن فاجعدن تمدار ریدود
انسانی را از ایشان زایل نردا اسف میشکهد

همنگیری یاعون سب

3. Chaucer

)1930: viii

).

شدا نن مهمترین ا ر ادبی اروپا بن وجود آید.

2. Teseida

1. Fiammetta

5. The Canterbury Tales

4. Petrarch
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دنامرون امور اخالری و غیراخالری را در بر میگیرد و تهوع موجود در جهان و مدردر
ررن 83ر ایتالیا را بن نمای

8

میگذارد ...متهی نمایشی ،یهیآمیی ،نمدی ،سدوگهامنای،

1

فلسفی و حتی تغیلی اسف (.)ibid: xii

بوناچو این ا ر را برای رها شدن اذهان مردر از ایدن بدالی جانسدوز و حدینانگیدی
نوشتن اسف.
نخستین برگردان فارسی دِنامرون در دورة ناصرالدین شاا راجار بندسف احمددخان
دریابیگی در فاصلة سالهای 8911-8911ق ( 8111تدا 8111ش) ابتددا بدنصدورت یدن
سلسلنداستان در روزنامة مظفری بوشهر و سپس بدنصدورت نتدا
شدا اسف.

در 8911ق مهتشدر

9

احمدخان نوائی دریابیگی عمیدالملن ،پسر بیرگ جعفر رُلیخان پسر چراغعلیخان از
اهل رریة نوای مازندران بود .در سال 8113ق نن ناصرالدین شاا بن سدلطهف رسدید و
میرزا تقیخان امیرنبیر صدراعظم شد ...

بندلیل شورشها و مهارشات موجود در فارس،
دولف ،احمدخان نوائی ،نای

ایشین آراسیباشی (معاون ادارة تشریفات دربار) ،را بدا

احکامی بن شیراز فرستاد و او پس از ورود آشو

را بننلی خواباندد و پدس از حدانم

شدن بهرار میرزا (معیالدولن) ،عم شاا ،بر فارس بن تهران بازگشف و مورد توجن میرزا
تقی خان امیرنبیر وار گردید و چهدی بعد بن سمف ژنرال رهسول ایران در تفلیس ،نن
عهوان

نارپردازی بدود ،تعیدین شدد و در سدال 8113ق تغییدر شدغل دادا ،بدنجدای

رهبرعلی خان بیگلربیگی بن حکومف تبریی معیّن و بن آذربایجان رفف .مدتی بدا سدمف
میبور در تبریی بود و سپس تغییر مأموریف دادا بن حکومف بوشهر انتخا

و فرسدتادا

بن لقد

دریدابیگی

شد .در سال 8139ق حانم بوشهر و بهادر خلیج فارس بود .ملق

گردید (بامداد  .) 811 :8931در آنجا مدرسدة سدعادت را تأسدیس ندرد ندن تدا امدروز
برجاسف (سجادی  .)338/83 :8939در سال 8133ق برای بار دور حانم شهر بوشدهر
شد و در سن  91سالگی درگذشف (بامداد :همانجا).
2. tragic

1. dramatic

 .9عالوابر ترجمة ذنرشدا ،دو ترجمة دیگر از این نتا موجود اسف :اولین ترجمن از حبی شهوری اسف نن در
سال  8991انتشارات بهگاا مطبوعاتی گوتهبرگ بن چاپ رساند و دیگری ترجمة محمد راضی اسف نن انتشارات
مازیار آن را پس از مرگ وی در سال  8933مهتشر نردا نن در آن برخی از داستانها حذف شدا اسف.
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دِنامرون حاوی ینصد داستان اسف .ترجمنای نن در اختیار بهددا

ررار گرفف ،نیمة نخسف ا ر ،شامل  11داستان ،اسف .داستانهدا در  81روز و هدر روز
 81داستان از زبان  3زن و  9مرد بیان شدا اسف .آنچن ما در ایهجدا بدن آن پرداختدنایدم
داستانها نیسف ،بلکن مقدمنای اسف نن بر داستان اول نوشتن شدا و اوضداع اسد بدار
سال 8931ر را در فلورانس بیان مینهد.
ترجمة احمدخان دریابیگی دارای نثدری زیبدا ،اسدتوار ،شدیوا و رابدل تأمدل اسدف.
ههگامی نن مقدمة داستان اول را مدیخدوانیم ا دری از ترجمدن بدودن در مدتن مشداهدا
نمیشود و تصور میشود نن مترجم خود شاهد و ناظر بر وردای بدودا اسدف .انتخدا
نلمات بسیار بجا و شیوة بیان جمالت بننحوی اسدف ندن بدا وجدود نوتداهی ،حداوی
ایالعات بسیار اسف.
مطالعة متن مقدمن دربارة ورای سال 8931ر و مصادف شددن آن بدا اوضداع نهدونی
جهان بهاننای شد برای نگارش این مطلد

و مقایسدة واژاهدا و اصدطالحات امدروز و

گذشتن.
آن روزها صحبف از یاعون بودا و امروز صحبف از نرونا و سوینهای آن اسف .در
هر روزگاری گویا عالم برای حفاظف از خود و هشدار بن انسانها در تخرید

بدی

از

حد یبیعف ،نوعی بیماری را گریبانگیر آدمیدان مدینهدد .ورتدی مطدالبی مانهدد مقدمدة
دنامرون دربا

این همنگیریها را میخوانیم ،مشاهدا مینهیم نن بنرغم پیشرففهدای

علمی فراوان در یی ررون گذشتن ،رفتار و مالحظات افدراد بدا امدروز چهددان تفداوتی
نکردا و اختالف صرفاً در نحوة بیان مطالد

و گدییه

واژاهاسدف و البتدن داروهدا و

ابیارهای نویهی نن جای ادوین و آالت و ادوات گذشتن را گرفتن اسف.
در مقدمة داستان اول بن واژاهایی برمیخوریم نن امروز برای ما ناآشهاسف ،هرچهدد
نثر شیوای مترجم مطال

آن را رابل در نردا اسف .در مطلد

حاضدر بدن نلمدات و

اصطالحات موجود در این متن و صورت امروزی آنها میپردازیم .برخی از این الفداظ
همچهان بن نار میرود ،ولی برخی نامالً تغییر نردا اسف .در مواردی نیدی واژة رددیمی
در نهار واژة جدید در زبان فارسی بن حیات خود ادامن میدهد و بنجدای هدم بدن ندار
میروند .فرههگستان زبدان و اد

فارسدی از همدان ابتددای شدیوع بیمداری نروندا بدن

معادلگییهی برای اصطالحات آن و نیی واژاهای بیگاننای نن در نتیجة ایدن همدنگیدری
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بن زبان مسئوالن راا یافف پرداخف و مجموعنای را برای تصوی

7

و انتشار آمدادا ندرد.

تعدادی از واژاهایی نیی نن امروز صورت بیگانة آنهدا بدن ندار مدیرود ،پدی ازایدن در
فرههگستان معادلگییهی شدا و انتشار یافتن اسف ،اما متأسفانن مسئوالن در بن نار بدردن
آنها توجهی بن مصوبات فرههگستان نداشتناند.
در همان روزهای شروع همنگیری ،فرههگستان در برابر لفظ پروتکل معدادل شییوهنامیه را
تصوی

نرد و رسماً بن ایالع نهادهای مرتبط رساند ،بااینحدال ،همچهدان پروتکدل بدر زبدان

مسئوالن جاری اسف .درعینحال ،الفاظی نن پی ازاین صورت فارسی آنها بن نار میرفدف و
حتی در نتا های درسی مدارس نیی موجود بود ،در گفتار مسئوالن بنصورت التین بیان شدد.
ازآنجملن واریانت و موتاسیون اسف نن معادلهای گونه و جهش در برابر آنها سالهاسدف ندن
در زبان فارسی وجود دارد و همگان با آنها آشها هستهد.
برای مقایسة واژاهای متن مقدمة دنامرون و واژاهای امروزی دو جدول تهین شددا
نن در یکی از آنها نلمات عمومی زبان و در دیگدری اصدطالحات تخصصدی فهرسدف
شدا اسف .تفکین این دو حوزا بن این دلیل اسف نن فرههگستان در برابدر بسدیاری از
الفاظ تخصصی برابرنهادهایی را بن تصوی

رساندا اسف نن در جدول مربدو آمددا و

بهتر اسف یکجا دیدا شود و در میان واژاهای عمومی نادیددا گرفتدن نشدود .برخدی از
الفاظ مهدرج در جدول اصطالحات تخصصی میتوانهد در هر دو جددول ردرار گیرندد،
ولی سعی شدا اسف آنچن مربو بن بیمار و بیمداری و حداالت مختلد

آن اسدف ،در

جدول تخصصی بیاید و سایر الفاظ نن لیوماً مربدو بدن بیمداری نیسدتهد ،در فهرسدف
عمومی .برای مثال ،الفاظ میری  و بیمیار و مانهدد آنهدا بسدیار عمدومی هسدتهد ،ولدی
درعینحال ،در حوزة تخصصی معادلهای خاص خود را دارند و فرههگستان نیی بن آنها
پرداختن اسف.
برخی از معادلهایی نن در جدول اصطالحات تخصصی آمدا ،پیشههادهای گروا پیشکی
فرههگستان زبان و اد اسف و ههوز بن تصوی

نهایی نرسیدا اسدف .در هدر دو جددول ،در

برابر برخی از الفاظ ردیمی ،عالوابر واژاهای امروزی ،آن دستن از واژاهای ردیمی ندن ههدوز
ناربرد دارد و مهسوخ نشدا ذنر شدا اسف .در هر دو فهرسف جملنای نن واژة مورد نظدر در
آن بن نار رفتن بن صورت شاهد آمدا اسف تا بافف و نحوة ناربرد آن روشن شود.
در ادامن تصویر متن نسخة چاپ سهگی ا ر و صورت بازنویسیشدة آن خواهد آمد.
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هذا کتاب دکامرن از تألیفات ژان بکاس فلرانسی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

5
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01

05

مرض طاعون که چند سال بود در اغلب ممالک آسیا شیوع یافته و متدرجاً به
جانب مغرب شتافته و قدم در خاک اروپ نهاده همانا از تکاثر معاصی میا در
سنة  0431مسیح این شعلة جانسوز خیود را بیه شیهر فلیورانا کدیانید و
بهزودی طغیان شدید و استیالی اکید به هم رسانید ،با وجود مواظبت هیئیت
مجتمعة رؤسای شهر در منع مرابطه و مخالطیة اهیال در موا یع و مواقیع و
اماکن که احتمال مرض م رفت و تنظیفات و تنظیمات کاملهای که در شهر
نمودند و مراقبت اکیده که در تسدید طرق و شوارع در منع دخول مر ی از
خارج به داخل کردند و به وظایف و تکالیف عبادات و انابیات و نمیاز و قرا یت
ادعیه و نیاز عموم و صدقات متوال که اهال به اتفاق رؤسای ملّت و مذهب
به جای آوردند و قواعد کلّیة جامعه در حفی صیحت خیود بیه دسیتورالعمل
اطباء حاذق معمول داشتند ابداً مُفید فایدهای و مُثمر ثمرهای مطلوبیه ندید و
دفع این بالی عظیم از ما نگردید .مرض طاعون ما شباهت به میرض طیاعون
که در آسیا بود نداشت .از قراری که م گفتند عالمت طاعون آسیا رعاف بود
که عارض م شد و م نمود که مرعوف چند سیاعت بعید تلیف خواهید شید.
عالمت طاعون این بود که در بدن چندین غدّه یا دمبل بروز م کرد به انیداز
تخممرغ بلکه گاه بزرگتر؛ و قسم دیگر این بود که در بدن خالهای سیاه
یا سفید پیدا م شد و در بعض اشخاص خالهیای کوچیک متعیدّد؛ و اطبیاء
بهکلّ عالج برای این مرض مُسری مُهلک نیافتند .در عمیوم مر ی طیول
این مرض سه روز بود .بعد از آن مریض هیالک می شید ؟) و در بسییاری از
اوقات در مُدت قلیل مریض را هالک م کرد .گاه هم محض ظهور میرض،
بدون اینکه در مریض آثار تب و تعب اسیتنبا شیود ،او را می کدیت .ایین
مرض چنان مُسری بود که به محض نزدیک شدن پرستار به مریض یا ارتبیا
عملة موت به میّت فوراً تأثیر نموده گرفتار م شدند ،چنانکه آتش هیر چیه را
بدان نزدیک کنند بهمجّرد مجاورت آن را م سوزاند .پا برای تأثیر و سرایت
طاعون کاف بود همان رسیدن دست به پارچة لباس یا اثاثالبیت که میریض
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طاعون آن را پوشیده یا استعمال کرده بود .اگر جماعت از معتبرین شاهد بر
این مطلب نبودند من هرگز آن را در کتاب خودم نقل نم کردم.
روزی در کوچه دو خوک را دیدم به پارچة کهنهای که در زمیین افتیاده و
معلوم بود از مریض طاعون است مدیغول .قیدری آن را استدیمام کیرده بیه
41

دندان گرفته با هم بازی کردند .هنوز سه قدم دور ندده بودند که چند چیر
دور خود خورده ،افتاده و هالک شدند .خالصه این بالی عظیم و عیذاب الییم
مردم را چنان مضطرب گردانید که ابداً هیچ کا به فکیر دیگیری جیز خیود
نبود .دوست و قرابت و انسانیّت و حمیّت و حقشناس بهکلّ از میانه مرتفع
گردیده؛ نه تنها مردم از مالقات مریض گریزان بودند ،بلکیه اگیر می شینیدند

45

کس به عیادت مریض طاعون رفته یا مرابطیه بیا یکی از پرسیتاران میریض
داشته از وی نیز چنان فرار م کردند که گوسفند از دست قصّاب یا از چنگال
گرگ.
جمع از مردمان با ثروت و مکنت برای حف خود درب خانه را بیر خیود
بسته و در زاویة عزلت ندسته بهکلّ ترک مراوده با خیویش و بیگانیه نمیوده

31

کار خود را به صرف عجل حنیذ و غذاهای لذیذ و شکستن زجاجیه و کدیتن
دجاجه و ترانة رود و نغمة عود نموده ،بدون اینکه کلمیهای از آنچیه در شیهر
آنان مذکور م شود در مجالا ایدان ذکر شود.
طایفهای دیگر برخالف آنیان شیب و روز میرد و زن در کوچیه و بیرزن در
تکودو و ایابوذهاب در میخانههای عموم دست تعدّی و تطاول به هر چییز

35

مردم دراز کرده در کوچهها بلکه در خانهها مدغول به ارتکاب اعمال قبیحه و
افعال غیرصحیحه بودند ،مثل اینکه احکام خداونیدی و حیدود الهی و قواعید
انسانیّت و قوانین مُدنیت و معامالت حسنه و نظامات ملکیّه بیهکلّی از مییان
رفته باشد.
رؤسای شهر که باید قوانین مطلوبه را اجرا نمایند و مانع حرکات وحدیانه

51

باشند ،بعض از آنان مرده و برخ که زنده بودند از خوف و هیول میرگ ابیداً
حالت رسیدگ به خود را نداشتند تا چه رسد به حال مردم.
جمع دیگر که باید معاش خود را کسب کرده یومیّیه صیرف نماینید نیه
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01

استطاعت انزوا داشتند و نه قوّ ارتکاب اعمال ناشایسته ،پیوسیته بیه واسیطة
اینکه اجساد گندید اموات ب صاحب در کوچه و بازار روی هم ریخته بود گل
55

و عطریّات با خود داشته دا ماً م بو یدند تا شامة خیود را از استدیمام هیوای
عفن شهر حف نمایند.
جمع دیگر به گمان اینکه خداوند عالم فقط بر اهیال ایین شیهر غضیب
فرموده و این بال تنها بر کسان که در آن سکنا دارند نازل شده ترک خانیه و
مال و عیال را گفته به قُراء و دهات اطراف فرار نموده غافل از اینکه ارتبا بیا

01

هوای طاعون میکروبهای که در چینهای لباس بلکه در چدیم و گیوش و
دهان و بین آنها جای دارند به هر جا که بروند همراه ایدان خواهنید بیود .از
این روی ،آنها در دهات یا در بین راه گرفتار شده به سخت جیان می دادنید.
دیده م شد که از این بالی مبرم دوست از دوست فرار م کنید؛ همسیایه در
برابر همسایه جان م سپارد ،بدون اینکه التفات بدو شود؛ اقوام و اقربا را ابیداً

05

احوالپرس در کار نبود؛ خواهر از برادر و زن از مصاحبت شوهر دور و مهجور.
از همه غریبتر بسا بود که پدرومادر فرزنید عزییز خیود را گرفتیار میرض
گذارده م گریختند .مواظبت از مر

و تجهیز اموات منحصر بیود بیه جمیع

بسیار قلیل که بهکلّ ترک جان گفته مردانه و مُجدّانیه بیا دلهیای پیویدی
بدون ترس و واهمه از احباب و اصیحاب پرسیتاری می کردنید .ییا جمعی از
01

پرستاران مریضخانههیا و اطبّیاء و جیرا هیا و دواسیازها بودنید کیه آنهیا نییز
اجرتهای خیل گزاف م گرفتند و روزبیهروز بیهواسیطة میرگ از عّیدّ آنهیا
کاسته و بنابراین ،بر اجرت عمل بازماندگان افزوده م گدت.
این مرض مهلک و بالی مُبرم علّت و سبب شد که اغلب رسوم و آداب که
برای اموات به جا م آوردند بالمرّه متروک شید .میثالً در وقتی کیه شیخ

05

بزرگ قبل از این م مُرد تمام دوستان و آشنایان جمع شده با کسیان میّیت
در گریه و شیون همراه و متابعت می کردنید؛ و جنیازه را اگیر روز بیود بیا
هزارگونه اعزاز و احترام ،و اگر شب بود تابوت را در محل گذاشته و اعیان شهر
به دوش کدیده با مقدار زیادی مدعل و فانوس به جانب مدفن م بردند.
در این ایّام اگر شخ

بزرگ م مُرد اویً کس به تدییع جناز او نم رفت،

04

11
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ثانیاً عیال و اوید و برادر و خواهر بر او گریه نم کردند ،ثالثاً مرده را دو سیه نفیر
مزدور و یک دو نفر کدیش حمل کرده و دعای مختصری خوانده به هر گیودال
که م رسیدند در آن انداخته و جز خاک به رویش ریخته مراجعت م نمودند.
این بود حال بزرگان ،پا حال فقرا و متوسّطین را باید بدین وتیره قییاس کیرد.
اغلب معامالت در این گرفتاری متروک ،ایابوذهاب موقوف ،آذوقه ناییاب ،میردم

15

به قسم پریدان و گرفتار بودند که فوق آن متصوّر نبود .تفاوت میابین فقیراء و
اغنیا دیده نم شد .در هر خانه همینقدر که کس مریض م شد سایرین مریض
را تنها گذارده فرار م نمودند .پا از مردن مریض جسد او عفن م شد ،آن وقت
همسایگان م دانستند که در آن خانه مرده هست .پا کسان که محض کسب
ثواب و خیرات خود را وقف این گونه کارها کرده بودنید جمیع شیده آن مُیرده را

01

برداشته در نعشکشهای بزرگ حمل م کردند .اغلب اوقات م شد که در ییک
اطاق مرد و زن و اطفال آنها یکجا روی هم ریختیه و مُیرده بودنید .بیرای دفین
اموات خندقهای عمیق حفر کرده که یاقل هر خندق گنجایش دفن صد جنازه
را داشت .در آن خندق مردهها را بر روی هم ریخته ماننید بارهیای کیه در انبیار
جهازات روی یکدیگر صف دهند چیده و قدری خاک روی آنها م ریختند.

05

اطراف فلورانا کمتر از شهر گرفتار نبودند .اغلب قُری و دهکدههیا خیال
از سکنه شده هیچ کا در فکیر خیود و عییال و میال نبیود .در هیر مزرعیه و
باغستان مردهها بود که روی هم ریخته ،هیرکا توانسیته بیود فیرار بیر قیرار
اختیار کرده ،ترک همه چیز خود نموده .ابداً کس در فکر زراعت نبیود .فقیط
کسان که زنده بودند خوراکدان میوههای بود که در باغها یافت م شد .گله

011

و رمه صبح به صحرا رفته ب شبان و الخ بان چرا کرده شیبانگاه بیه دهیات و
قراء مراجعت م کردند .تنها در شهر فلورانا از ماه مارس تا ماه ژولییة سینة
 0431؟هزاروسیصد و چهلوهدت مسیح متجاوز از دویستهزار نفیر تلیف
شدند .چه قدر عمارات عالیه و قصور مرتفعه که دارای جمعیّت متکیاثره بیوده
امروزه خال و خراب افتاده؛ و چه مقدار خانوادههای قدیمه که امروزه از آنهیا

015

اثری باق نمانده؛ و چه متموّلین صاحبمایهای که امروزه وارث بیرای یبط
متروکات و مخلّفات آنها باق نمانده؛ و چیه انیدازه مردمیان نازنید برازنیده و
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05

اشخاص نجیب و شاهدان شو وشنگ و مهوشان خوب و قدنگ و زنان زیبا و
دختران مهسیما و مردمان صاحبصنعت را که ایین بیالی ناگهیان در خیاک
تیره پنهان نموده و داغ حسرت بر دلدان نهاده و خرمن هستیدان را بیه بیاد
001

فنا داده .با است ذکر و بیان این مرض غماندوز و بالی مُبرم جانسوز.
اکنون شروع م کنم به سرگذشت شیرین کیه موجیب بهجیت و ندیا و
مایة سرور و انبسا مطالعهکنندگان کتاب ما گردد...

06
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اصطالحات تخصصی
ردیف 

واژةمتن 

جملةمتن 

واژةمصوبفرهنگستانیاواژة
امروزی 

استشمار نردن ،بو نردن ،بوییدن

8

استشمار

1

اسددددتعمال بن نار بردن ،استفادا نردن

پارچة لباس یا ا اثالبیف نن مریض یاعونی آن

نردن

را پوشیدا یا استعمال کرده بود(س  11و )11

ردددری آن را استشییمام نددردا بددن دندددان
گرفتن با هم بازی نردند (س  13و )91

* هرچهد در ایهجا ایدن اصدطالح در معهدای
عمومی بن نار رفتن اسدف ،امدروزا در حدوزة
دارو و درمان اصطالحات استعمال داخلدی و
استعمال خارجی ناربرد دارد.

رواعد نلّیة جامعن در حفظ صحف خدود

9

ایباء

پیشکان ،یبیبان ،ایبا

3

پرستار

پرستار (پرستار مصو

1

جراح

جراح

1

دستورالعمل

شیوانامن ،دستورالعمل (شیوانامدن رواعد نلّیة جامعن در حفظ صحف خدود

3

دمبل

1

دواساز

بددن دسددتورالعمل اطبییا حدداذق معمددول
داشتهد (س  81و )88
در برابدر بن محض نیدین شدن پرستار بن مدریض

)nurse

یا ارتبا عملة موت بن میّدف فدوراً تدأ یر
نمودا گرفتار میشدند (س  11و )19
جمعی از پرستاران مریضخاننهدا و ایبّداء
جراحها و دواسازها بودندد ندن ( ...س

و
 13و )31

مصو

در برابر )protocol

بددن دسییتورامعمل ایبدداء حدداذق معمددول
داشتهد (س  81و )88

دمل ،آبسن (دمل ،آبسدن مصدو

عالمف یاعون این بود نن در بدن چهددین

در برابر )abscess

غدا یا دمبل بروز مینرد (س )81

داروسددداز (داروسددداز مصدددو در جمعی از پرستاران مریضدخاننهدا و ایبّداء و
برابدر pharmaceutist, pharmacist,

جراحها و دواسازها بودند ندن ( ...س  13و

)apothecary, druggist

)31
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واژةمصوبفرهنگستانیاواژة

07

جملةمتن 

امروزی 

3

رعاف

خوندماغ ،خونرییی از بیهی

81

سرایف

سرایف ،واگیری (سرایف مصو

پس برای تأ یر و سیرایت یداعون ندافی

در برابر )contagion

بود همان رسیدن دسف بن پارچة لباس ...

88

شیوع

81

صحف

89

یاعون

یاعون

83

یغیان

یغیان (یغیدان مصدو

81

ظهدددددددور پدیدددار شدددن بیمدداری ،آشددکار گاهی هم محدض ظهیورمیر  ،بددون

عالمددف یدداعون آسددیا رعییافی بددود نددن
عارض میشد (س  89و )83

(س  13و )11
همددنگیددری ،شددیوع (همددنگیددری مرض یاعون نن چهد سال بود در اغلد
مصو

در برابر )epidemy

ممالن آسیا شیوع یافتن ( ...س )8

سدددالمتی ،سدددالمف (سدددالمف رواعد نلّیة جامعن در حفظ صحت خدود
مصو

در برابر )health

بددن دسددتورالعمل ایبدداء حدداذق معمددول
داشتهد (س  81و )88
مرض طاعون نن چهد سال بود در اغل
ممالن آسیا شیوع یافتن ( ...س )8
در برابدر  ...خود را بن شهر فلورانس نشانید و بدن

)outbreak

زودی طغیان شدید و اسدتیالی انیدد بدن
هم رسانید( ... ،س  9و )3

مرض

شدن بیماری ،پدید آمدن مدرض /ایهکن در مریض آ ار تبی و تعبی اسدتهبا
بیماری

81

عالج

83

غدا

شود ،او را مینشف (س  11و )18

درمان ،عالج (درمان مصدو
برابر )treatment
غدددا (غدددا مصددو
)gland

در ایباء بننلی عالجیی بدرای ایدن مدرض
مُسری مُهلن نیافتهد (س  83و )81

در برابددر عالمددف یدداعون ایددن بددود نددن در بدددن
چهدین غده یا دمبل بدروز مدی ندرد (س
)81
* در ایهجا مهظور از غدا همان دمبل اسدف و
غدددا بددن معهددای امددروزی در مقابددل
موردنظر نیسف.

gland

08

ردیف 
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جملةمتن 

واژةمصوبفرهنگستانیاواژة
امروزی 

بیماری ،مرض (بیماری مصدو در مر

81

مرض

83

مرضی

11

مرعوف

فرد دچار خوندماغ

18

مریض

بیمار ،مریض (بیمدار مصدو

11

مسری

یاعون نن چهد سال بود در اغلد

برابر )disease, malady, illness

ممالن آسیا شیوع یافتن ( ...س )8

بیمار ،مریض (بیمدار مصدو

در مراربددف انیدددا نددن در تسدددید یددرق و

برابر )ill

شوارع در مه دخول مرضی از خارج بدن
داخل نردند ( ...س  3و )1
* فرههگسددتان مرضددی را در برابددر
بنمعهی «مربو یدا مهسدو
تصوی

morbid

بدن بیمداری» بدن

رساندا اسف.

 ...و مینمود نن مرعوف چهد ساعف بعد
تل

خواهد شد (س )83

در بعد از آن مری

هال میشد (س )83

برابر )ill
مسری ،واگیر (مسری مصو

در ایباء بننلدی عالجدی بدرای ایدن مدرض

برابر )contagious

مُسری مُهلن نیافتهد (س  83و )81

19

مهلن

نشهدا ،مهلن

ایباء بن نلی عالجدی بدرای ایدن مدرض

13

میکرو

میکرو  /میکر

مُسری مُهلک نیافتهد (س  83و )81
هوای یاعونی میکروبهایی نن در چینهای
لباس بلکن در چشم و گوش و دهان و بیهدی
آنها جای دارند بن هر جدا ندن بروندد همدراا
ایشان خواههد بود (س  11و )18

واژههای عمومی
ردیف 
8

واژةمتن 
ا اثالبیف

واژةامروزی 
ا اث خانن ،اسبا

و ا ا ین

جملةمتن 
رسیدن دسف بن پارچة لباس یا اثاثامبیت
نددن مددریض یدداعونی آن را پوشددیدا یددا
استعمال نردا بود (س  11و )11
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واژةامروزی 

09

جملةمتن 

دسفمید ،اجدرت ،در ایهجدا :آنها نیی اجرت های خیلی گیاف میگرفتهد

1

اجرت

9

احبا

دوستان ،یاران

3

اروپ

اروپا

1

از میانددن مرتفدد

از میددان رفددتن ،نیسددف و دوستی و ررابدف و انسدانیف و حمیّدف و

گردیدن

ناپدید شدن

1

استیال

اسددتیال ،چیرگددی ،غلبددن ،بن زودی یغیان شدید و استیالی انیدد بدن

ویییف ،حس الیحمن در ردیم (س  31و )38
حسالقدر نیی گفتن میشد.
مردانن و مجدّانن با دلهای پدوالدی بددون
تددرس و واهمددن از احبییاب و اصددحا
پرستاری مینردند (س  11و )13
 ...و ردر در خا اروپ نهادا ( ...س )1
حسشهاسی بن نلّدی ازمیانهمرتفعگردیده
(س  99و )93
سلطن

هم رسانید (س )3

3

اصحا

یاران ،معاشران ،اصحا

مردانن و مجدّانن با دلهای پدوالدی بددون

1

اعیاز

گرامی داشتن ،تکریم

3

اعمال ربیحن

نارهددای زشددف ،اعمددال مشغول بن ارتکا

81

افعال غیرصحیحن

تددرس و واهمددن از احبددا

و اصییحاب

پرستاری مینردند (س  11و )13
جهازا را اگر روز بود با هیار گونن اعزاز و
احترار ...در محل گذاشتن( ...س  31و )33
ناپسهد

اعمالقبیحیه و افعدال

غیرصحیحن بودند (س  31و )31

نارهای نادرسدف ،اعمدال مشغول بن ارتکا

اعمال ربیحدن و افعیال

ناپسهد و ناروا

غیرصحیحه بودند (س  31و )31

88

ارربا

نیدیکان

اروار و اقربا را ابداً احوالپرسدی در ندار نبدود

81

انید انیدا

رطعی ،نامل ،تمارونمال

(س  13و )11
بن زودی یغیان شدید و استیالی اکید بن هم
رسانید (س  / )3مراربف اکیده نن در تسدید
یددرق و ش دوارع در مه د دخددول مرضددی از
خارج بن داخل نردند (س  3و )1

11

ردیف 

مطالعات واژهگزینی 4
مشاهدات بوکاچو از همهگیری...

واژةمتن 

سرمقاله

واژةامروزی 
و مهربانی

89

التفات

توجن ،لط

83

اِلخیبان [=

چوپان ،گلندار

یلخیبان]

جملةمتن 
بدون ایهکن امتفاتی بدو شود (س )13
گلن و رمن صبح بن صحرا رفتن بدیشدبان و
امخیبان چرا ندردا شدبانگاا بدن دهدات و
رراء مراجعف مینردند (س  33تا )818

انابدددات (جمدد

بازگشتن بدن سدوی خددا ... ،و بن وظای

81

انابف)

توبن ،پشیمانی

81

ایا وذها

رففوآمدد ،ایدا وذهدا  ،مرد و زن در نوچن و برزن در تدنودو و

83

بامکهف

81

بالمرّا

بنیکبارا ،یندفعن ،ناگهان

83

برازندا

شایستن ،الیس

11

بالی عظیم

بالی عظیم ،بدالی بدیرگ ،خالصن این بالی عظیم و عذا الدیم مدردر

و تکالی

عبادات و انابیات و

نماز و ررائف ادعین و نیاز عمومی و صددرات
متوالی نن ( ...س  1و )3

آمدوشد

ایابوذهاب در میخاننهای عمومی( ...س
 39و )33

روتمهد ،متمکن ،برخوردار ،جمعی از مردمان با دروت و مکنت بدرای
متمول ،ردرتمهد

حفظ خود در

خانن را بدر خدود بسدتن...

(س  91و )93
اغل

رسور و آدا

نن برای اموات بدن جدا

میآوردند باممرّه مترو شد (س  39و )33
چددن اندددازا مردمددان نازندددة برازنییده و
اشخاص نجی ( ...س  811و )813
فاجعة بیرگ

را چهان مضطر گردانید ( ...س  98و )91

18

بالی مُبرر

بالی سخف ،بالی شدید

از این بالیمُبرم دوسف از دوسدف فدرار

11

تجهیی اموات

نفن ندردن امدوات ،نفدن مواظبف از مرضی و تجهیزاموات مهحصر

19

ترانة رود

مینهد (س )19
نردن مرداها

بود بن جم بسیار رلیلی (س  13و )11

نغمة ساز ،نوای ساز

نددار خددود را بددن صددرف عجددل حهیددذ و
غذاهای لذیذ و شکستن زجاجن و نشدتن
دجاجدن و ترانةرود و نغمدة عدود نمدودا
(س  31و )38

سرمقاله

واژةمتن 

ردیف 

مطالعات واژهگزینی 4
مشاهدات بوکاچو از همهگیری...

واژةامروزی 
رط ارتبا  ،تر ارتبا

10

جملةمتن 

13

تر مراودا

11

تسدددید یددرق و مسدددود نددردن رااهددا و مراربف انیدا نن در تسدید طرقوشیوارع
در مه دخدول مرضدی از خدارج بدن داخدل
جاداها
شوارع
نردند (س  1و )3

11

تطاول

غددارت ،سددررف ،چپدداول ،در میخاننهای عمومی دسف تعدّی و تطیاول
بن هر چیی مردر دراز نردا( ...س  33و )31
تطاول

بننلی ترکمراوده بدا خدوی

و بیگاندن نمدودا

(س )93

13

تع

رنج و سختی

بدون ایهکن در مریض آ دار تبدی و تعبیی
استهبا شود (س )18

11

تعدّی

تجاوز ،تعدّی ،دسفدرازی

در میخاننهای عمومی دسف تعدّی و تطاول
بن هر چیی مردر دراز نردا( ...س  33و )31

13

تکا ر

فراوانددی ،افیونددی ،تکددا ر ،همانا از تکاثر معاصدی مدا در سدهة 8931
مسیحی این شعلة جانسوز خود را بن شهر
نثرت
فلورانس نشانید (س  1و )9

91

تنودو

تالش ،بدوبدو ،تنودو

مرد و زن در نوچدن و بدرزن در تیکودو و
ایا وذها در میخانن هدای عمدومی( ...س
 39و )33

98

تهظیفددات (جمدد

پانی و پانییگی ،نظافف

تنظیفات و تهظیمات ناملنای ندن در شدهر
نمودند و ( ...س  1و )3

تهظی )

91

تهظیمات (جمد
تهظیم)

نظم و ترتی  ،آراسدتگی و تهظیفات و تنظیمات ناملنای ندن در شدهر
نمودند و ( ...س  1و )3
نظم و انضبا

99

جهازات

نشتیها

مانهد بارهدایی ندن در انبدار جهیازات روی
یکدیگر ص دههد ،چیدا( ...س  39و )33

93

خوف

ترس ،وحشف ،خوف

از خوف و هول مرگ ابداً حالف رسیدگی
بن خود را نداشتهد (س  11و )18

91

دجاجن

مرغ ،مرغ خانگی

نار خود را بن صرف عجل حهیذ و غدذاهای
لذیذ و شکستن زجاجن و نشتن دجاجیه و
ترانة رود و نغمة عود نمودا (س  31و )38

11

مطالعات واژهگزینی 4
مشاهدات بوکاچو از همهگیری...

واژةمتن 

ردیف 

سرمقاله

جملةمتن 

واژةامروزی 

رفد گرفتدداری ،رفد بددال ... ،دفع این بالی عظیم از مدا نگردیدد (س

91

دف بال

93

دوستی و ررابف

91

رؤسددای ملّددف و رهبدران و مراجد دیهددی و  ...صدددرات متددوالی نددن اهددالی بددن اتفدداق

دف بال

)81

دوستی و نیدیکی ،اندس و دوستیوقرابت و انسدانیف و حمیّدف و
دوستی

حس شهاسی بن نلّی از میانن مرتفد گردیددا
(س  99و )93

مذه

مذهبی

93

زاویة عیلف

گوشة عیلف ،انیوا ،تههایی

31

زجاجن

آبگیهددن ،شیشددن ،صددراحی ،نددار خددود را بددن صددرف عجددل حهیددذ و

38

سکها داشتن

31

سکهن

سانهان ،سکهن

39

سهن

سال

33

شوخوشهگ

خوشگل و ظرید  ،زیبدا ،شاهدان شوخوشنگ و مهوشدان خدو

رؤسایملّت و مذهب بدن جدای آوردندد
(س  3و )81

جار

در زاویةعزمت نشستن (س )93
*

غذاهای لذیذ و شکستن زجاجه و نشتن
دجاجن و ترانة رود و نغمة عود نمودا (س
 31و )38
* مهظور از شکستن زجاجن افرا در میگسداری
و میخوارگی اسف.

سددکونف داشددتن ،سددکها این بال تههدا بدر نسدانی ندن در آن سیکنا
داشتن

دارند نازل شدا (س )11
اغل

رُری و دهکداهای خالی از سکنه شددا

(س  31و )31
همانا از تکا ر معاصدی مدا در سینة 8931
مسیحی این شعلة جانسوز خود را بن شهر
فلورانس نشانید (س  1و )9

31

صاح

صهعف

و

عشواگر ،شوخوشهگ

رشهگ (س )813

صاح ههر ،ههرمهد

مردمان صاحبصنعت را ندن ایدن بدالی
ناگهانی در خدا تیدرا پههدان نمدودا (س
 811و )813

سرمقاله

واژةمتن 

ردیف 
31

صاح ماین

33

ص

دادن

31

عارض شدن

33

عجل حهیذ

11

عذا

الیم

مطالعات واژهگزینی 4
مشاهدات بوکاچو از همهگیری...

واژةامروزی 

11

جملةمتن 

توانگر ،روتمهدد ،مایدندار ،چن متموّلین صیاحبماییهای ندن امدروزا
متمول ،متمکن

وار ی برای ضبط مترونات و مخلّفات آنها
باری نماندا (س  811و )811

چیدن ،بر روی هدم مانهد بارهایی ندن در انبدار جهدازات روی

مرت
چیدن

یکددیگر صفدهنید ،چیددا( ...س  39و
)33

پی

آمددن ،پدیدد آمددن ،عالمف یاعون آسیا رعافی بود نن عار

رخ دادن ،روی دادن

میشد(س  89و )83


گوسالة بریان

نار خود را بن صرف عجلحنیذ و غدذاهای
لذیذ و شکستن زجاجن و نشدتن دجاجدن و
ترانة رود و نغمة عود نمودا (س  31و )38

محهدددف بسدددیار ،عدددذا

عذابامیم مردر

خالصن این بالی عظیم و

یارف فرسدا ،رندج و عدذا

را چهددان مضددطر

گردانیددد ( ...س  98و

سخف ،عذا الیم

)91

18

عمارات عالین

ساختمانهای مجلل

چنردر عماراتعامیه و رصور مرتفعن ندن

11

عملة موت

غسددددداالن و نارنهدددددان بن محض نیدین شدن پرستار بن مریض یا

دارای جمعیّف متکا را بودا( ...س )819
گورستان و متصدیان نفدن ارتبا عملة موت بن میّف فوراً تأ یر نمودا
و دفن

گرفتار میشدند (س  11و )19

19

ردیمن

ردیمی ،اصیل ،نهن

چن مقدار خانوادا های قدیمه نن امروزا از

13

رُراء /رُری

روستاها ،ررینها ،آبادیها

11

ررائف ادعین

خواندن دعاها

آنها ا ری باری نماندا (س  33و )31
بن قُرا و دهات ایراف فرار نمودند (س /)13
اغل

قُری و دهکداها خدالی از سدکهن شددا

(س  31و )31
 ...و بن وظای

و تکالی

عبادات و انابات

و نماز و قرائتادعییه و نیداز عمدومی و
صدرات متوالی نن ( ...س  1و )3

14

ردیف 

مطالعات واژهگزینی 4
مشاهدات بوکاچو از همهگیری...

واژةمتن 

سرمقاله

جملةمتن 

واژةامروزی 

رصرهای مرتف  ،رصدرهای چنردر عمارات عالین و قصورمرتفعه ندن

11

رصور مرتفعن

13

رواعددددد نلیّددددة مقددررات عمددومی جامعددن ... ،و قواعدکلّیة جامعه در حفظ صحف خدود

بلهدمرتبن ،ناخهای رفی

دارای جمعیّف متکا را بودا( ...س )819

جامعن

عرف جامعن ،سهف جاری

11

روانین مطلوبن

روانین مورد نظدر ،ردوانین رؤسای شهر نن بایدد قیوانینمطلوبیه را

13

ناملن

نامل ،تمار ،تمارونمال

11

ماا ژولین

ماا ژوئین ،ماا جوالی

18

متابعف نردن

تبعیف نردن ،پیروی نردن ،با نسان میف در گرین و شیون همراهدی و

11

مترو شدن

19

مترونات

میراث ،ماتر

13

متکا را

زیاد ،متیاید ،افیون ،بسیار

11

متوسّطین

یبقة متوسط ،دارای رتبة ندن پس حال فقرا و متوسّیطین را بایدد بددین

11

مثمر مرا

بن دستورالعمل ایباء حاذق معمول داشتهد (س
 81و )88

خو

و مفید

اجرا نمایهد (س )33
کاملهای نن در شدهر

تهظیمات و تهظیمات
نمودند و ( ...س  1و )3
تهها در شهر فلورانس از ماا مدارس تدا میاه
ژومیییة سددهة  8931مسددیحی متجدداوز از
دویسف هیار نفر تلد

شددند (س  818تدا

)819
همراهی نردن

متابعتمیکردند(س  31و )31


نهددار گذاشددتن شدددن ،رهددا اغل

رسور و آدا

نن برای اموات بدن جدا

شددددن ،مهسدددوخ شددددن ،میآوردند بالمرّا متروکشد(س  39و )33
نامتداول شدن
چن متمدوّلین صداح مایدنای ندن امدروزا
وار ی برای ضدبط متروکیات و مخلّفدات
آنها باری نماندا (س  811و )811
دارای جمعیف متکاثره بودا( ...س )819

باال و نن پسف ،میاننحاالن

وتیرا ریاس نرد (س )19

مفید ،سودمهد ،مثمر مر

مثمرثمرهای مطلوبدن نشدد

ابداً مفید فایداای و
(س )88

سرمقاله

ردیف 

واژةمتن 

مطالعات واژهگزینی 4
مشاهدات بوکاچو از همهگیری...

واژةامروزی 

15

جملةمتن 

13

مجدّانن

جدی ،مجدانن ،با جددیف ،مردانن و مجدّانه با دلهای پدوالدی بددون
تددرس و واهمددن از احبددا و اصددحا
سرسختانن
پرستاری مینردند (س  11و )13

11

محضِ

بنمجرد ،بنمحضِ

13

مخلّفات

میراث

31

مُدت رلیلی

مدت نمی ،مددت رلیلدی ،در بسددیاری از اورددات در مُییدتقلیلییی

38

مُدنیف

تمدن ،شهرنشیهی ،مَدَنیف

31

مرابطن

ارتبددددا  ،رفددددفوآمددددد ،مرابطه با یکی از پرستاران مدریض داشدتن
نشسدددددفوبرخاسدددددف( ،س  91و )91
حشرونشر

39

میدور

نارگر ،میدبگیر

33

معاش

معاش ،روزی

31

معاصی

گهاهدددان ،معصدددیفهدددا ،همانا از تکا ر معاصیی مدا در سدهة 8931
مسیحی این شعلة جانسوز خود را بن شهر
معاصی
فلورانس نشانید (س  1و )9

31

معامالت

 .8معدددامالت ،خریدددد و اغل

گاهی هم مح

ظهور مرض ،بدون ایهکن

در مریض آ ار تبی و تعبی اسدتهبا شدود
(س  11و )18

اند زمانی

چن متمدوّلین صداح مایدنای ندن امدروزا
وار ی برای ضدبط متروندات و مخلّفیات
آنها باری نماندا (س  811و )811
مددریض را هددال مددینددرد (س  83و
)11
مثل ایهکن احکار خداوندی و  ...روانین مُدنیت
و معامالت حسهن ...از میدان رفتدن باشدد (س
 31تا )31

مردا را دو سن نفر میزدور و یدن دو نفدر
نشی

حمل نردا (س  11و )18

جمعی دیگر نن باید معاش خود را نسد
نردا یومیّن صرف نمایهد( ...س )11

معامالت در این گرفتداری متدرو ،

فدددددروش  .1رفتارهدددددا ،ایا وذها
رففوآمدها ،معاشرتها

)13

موروف ،آذوردن نایدا ( ...س

16

ردیف 

مطالعات واژهگزینی 4
مشاهدات بوکاچو از همهگیری...

واژةمتن 

سرمقاله

جملةمتن 

واژةامروزی 

رفتارهای پسهدیدا ،تعامالت مثل ایهکن احکدار خداونددی و  ...ردوانین

33

معامالت حسهن

31

معتبرین

33

مالرات

مالرات ،عیادت ،دیدار

11

مه دخول

مه ورود

18

مهدد مرابطدددن و محدددودیف رفددفوآمددد و با وجود مواظبف هیئف مجتمعدة رؤسدای

دوستانن

مُدنیف و معامالتحسنه ...از میدان رفتدن
باشد (س  31تا )31

رجال صاح نفدوذ ،بیرگدان ،اگر جمداعتی از معتبیرین شداهد بدر ایدن
شخصیفهای برجسدتن ،افدراد مطل
ممتاز و شاخص

نبودند (س  11و )13

نن تهها مدردر از مالقیات مدریض گریدیان
بودند( ... ،س )93
مراربف انیدا نن در تسدید یرق و شوارع
در منع دخول مرضی از خدارج بدن داخدل
نردند (س  3و )1

مخالطن

تجم  ،مه تردد

مواض و موارد

جایها و محلها و مکانها ،با وجود مواظبف هیئف مجتمعة رؤسای شدهر

و امانن

محیطها و امانن

19

مواظبف

نظارت ندردن بدر اجدرای با وجود مواظبت هیئف مجتمعدة رؤسدای

13

موروف

ممهوع ،متور

11

مهوشان

ماهرویان ،زیبارویان

شدهر در منعمرابطهومخامطیة اهدالی در
مواض و موار و امانهی نن احتمال مرض
میرفف (س  3تا )1

11

در مه مرابطن و مخالطة اهدالی در مواضیعو
مواقعواماکنی نن احتمال مدرض مدیرفدف
(س  3تا )1

صحیح نار ،پای

شهر در مهد مرابطدن و مخالطدة اهدالی در
مواض و موار و امانهی نن احتمال مرض
میرفف (س  3تا )1
اغل

معامالت در این گرفتاری مترو  ،ایا

و ذها موقوف ،آذورن نایا ( ...س )13
شاهدان شوخ و شهگ و مهوشان خو
رشهگ (س )813

و

سرمقاله

ردیف 

واژةامروزی 

واژةمتن 
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جملةمتن 
بن محض نیدین شدن پرستار بن مریض یا

11

میّف

میّف ،متوفی

13

نازندا

فخرنههدا ،مغرور ،سرافراز

11

نظامات ملکین

نظم و مقدررات نشدوری ،مثل ایهکن احکدار خداونددی و  ...ردوانین

13

وتیرا

31

هال شدن

38

هوای عفن

هوای بدبو ،هوای متعفن

31

هول

هراس ،تدرس و اضدطرا

از خوف و هول مرگ ابداً حالف رسیدگی

شدید

بن خود را نداشتهد (س  11و )18

39

هیئددف مجتمعددة شورای شهر (؟)

با وجود مواظبدف هیئتمجتمعةرؤسیای

رؤسای شهر

شهر در مهد مرابطدن و مخالطدة اهدالی در

ارتبا عملة موت بن میّت فوراً تأ یر نمودا
گرفتار میشدند (س  11و )19
چددن اندددازا مردمددان نازنییدة برازندددا و
اشخاص نجی ( ...س  811و )813
رواعد و روانین نشوری

مُدددنیف و معددامالت حسددهنونظامییات
ملکیّه ...از میان رفتن باشد (س  31تا )31

شیوا ،روش ،سبن

پس حال فقرا و متوسّدطین را بایدد بددین
وتیره ریاس نرد (س )19

تل

میشد(س )83
شددن ،فدوت ندردن ،بعد از آن مریض هالک 

مردن

* هددال شدددن امددروز در بافددف متددون
تاریخی یا در زبان عامیانن بن نار میرود.
تا شامة خود را از استشدمار هیوایعفین
شهر حفظ نمایهد (س  11و )11

مواض و موار و امانهی نن احتمال مرض
میرفف (س  3تا )1
33

یومیّن

روزانن ،یومین

جمعی دیگر نن باید معاش خود را نسد
نردا یومیّه صرف نمایهد( ...س )11

نسرینپرویزی 
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 0مقدمه
ساختار واژاها را از دو مهظر متقابل میتوان تحلیل نرد )8 :شهاسایی تکواژها و مطالعدة
معهی هرین از آنها ،یعهی حرندف از صدورت واژا بدنسدوی معهدای آن ،ندن رویکدرد
معهیشهاختی 8نامیدا میشود و  )1حرنف از مفهور بنسوی شهاسایی صورتی نن بتواند
مبیّن آن مفهور باشد ،یعهی حرنف از معها بنسوی واژا ،نن نارشهاسی 1نامیدا مدیشدود.

رویکرد دور نسبتاً جدید اسف و ردمف آن بن دهة شصف ررن بیستم میالدی میرسد.
سهف مطالعات معهایی واژاها از ردیماالیار تا دوراهای اخیر مبتهی بدر رویکدرد اول
بودا اسف نن در آن ،جهف مطالعن از صورت واژا بنسدمف معهاسدف .امدا در رهیافدف
دور این جهف برعکس اسف یعهی از معها بدنسدوی واژا اسدف .بدا اسدتفادا از مثلد
معهایی 9آگدن و ریچاردز 3جهف این دو رهیافف را میتوان بنشکل زیر نشان داد:
مفهوم 

1
مصداق

8
واژه

نمودار 0ـ مثلث معنایی آگدن و ریچاردز

در نمودار فوق ،پیکان شمارة ( )8معدرف رویکدرد معهداشدهاختی و پیکدان شدمارة ()1
معرف رویکرد نارشهاختی اسف .یکی از زمیهنهای اصلی ناربرد رویکدرد ندارشدهاختی،
علم اصطالحشهاسی اسف نن در آن نارگذاری مفاهیم تخصصی بازنداوی مدیشدود .در
این مقالن ،فرایهدهای واژاسازی زبان فارسی را در چهارچو

نظریة نارشدهاختی پداول

اشتکاور بررسی خواهیم نرد.

2. onomasiology

1. semasiology, semantics

4. Ogden and Richards

3. semantic triangle
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 1چهارچوب نظریۀ اشتکاور
نظریة نارشهاختی مورد بح

در این مقالن ،دربارة فرایهد واژاسدازی از مهظدری معهدایی

اسف نن پاول اشدتکاور ،زبدانشدهاس اهدل جمهدوری اسدلوانی ،در سدال  8331ارائدن
دادا اسف .این نظرین بننوعی بسط نارهای زبدانشهاسدان چکسدلوانی سدابس ،میلدوش
دونولیل 8و یان هدوراندی 1،اسدف

(2005b: 211

 .)Šنظریدة ندارشدهاختی پداول

اشتکاور نظرینای با رویکرد جدید بن فرایهد واژاسازی در زبان اسف نن ،در عین اتخاذ
رهیافف نقشی  -ساختی مکت

پدراگ ،از مهظدر شدهاختی بدن فرایهدد واژاسدازی نگداا

مینهد.
نظریة اشتکاور بر رابطة سنجانبة وارعیف برونزبانی( 9شدیئی ندن ردرار اسدف ندامی
برای آن انتخا
بخ

شود) ،جامعة زبانی( 3با نمایهدگی شخص ابدداعنههددة واژة جدیدد) و

واژاسازی 1دستور تأنید دارد .در این نظرین ،مسئلة واژاسازی فرایهدی با حضور

فعال ناربر زبان ،ندن مجموعدنای از رواعدد غیرشخصدی جددا از گویشدوران و اشدیای
نارگیرندا ،در نظر گرفتن میشود .در این نگاا ،واژاسازی و نارگذاری صرفاً عملی زبانی
نیسف و واژاهای غیربسیط بدون تأ یر پذیرفتن از عوامل مختل

انسانی ،مانهدد داند ،

رابلیفهای شهاختی ،تجربیات ،عادات ،سهفها و بسیاری عوامل اجتماعی  -زبانی دیگر،
مانهد سن ،جهسیف ،تحصیالت و پسزمیهة زبانی ،بن وجود نمیآیهد ( .)ibid: 224بدرای
مثال ،واژگان ساختنشدا در فرههگستان زبان و اد

فارسی ،از سیاسفها و دغدغنهای

سازمانی ،تجربیات ،تحصیالت و مهارتهای دسفاندرناران واژاگییهدی متدأ ر خواهدد
بود .نمودار شمارة ( )1بخ های مختل

3. extralinguistic reality

این نظرین را نشان میدهد.

2. J.

1. M.

5. word-formation component

4. speech community
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مطالعات واژهگزینی 4
واژهسازی در فارسی از منظر یک...

10

وارعیف برونزبانی

جامعة زبانی

سطح مفهومی

واژگان

بخ

واحدهای واژگانی موجود
+
وندها



بخ

واژاسازی



سطح معهایی



سطح نارشهاسی



سطح نارگییهی
سطح واجی

بخ

نحوی

نمودار 1ـ بخش واژهسازی و ارتباط آن با بخشهای دیگر

در نمودار باال ،سن ردی

اول ،یعهی وارعیف برونزبانی ،جامعة زبانی و سطح مفهدومی،

جهبنهای خارج از زبان و تمار آنچن در درون چارچو ها آمدا اسف ،جهبنهای زبدانی
هستهد .بخ

واژگان 8حاوی وندها و واژاهای موجود در زبدان اسدف ندن بدن ههگدار
و بدا ترنید

ندردن آنهدا واژة

ساخف واژة جدید ،بخ

واژاسازی از بین آنها انتخا

جدید میسازد و واژاای نن ساختن میشود ،بن فهرسف واژاهای بخ

واژگدان افدیودا

میشود .برای مثال ،با انتخا

واژة «چاپ» و پسدوند «-گدر» و ترنید

واژاسازی ،واژة «چاپگر» ساختن شدا اسف .پیکان دوسر بدین بخد

آنهدا در بخد
واژگدان و بخد
1. lexicon

مطالعات واژهگزینی 4
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واژاسازی نشاندههدة این رابطة دوسوین اسف .در این نظریدن ،جددایی رطعدی سدطوح
نحوی و واژاسازی مطرح اسف یعهی برای ساخف واژا از فرایهدهای نحدوی اسدتفادا
نمیشود

.)Š

(1998: 4

8

وارعیف برونزبانی شیئی اسف نن ین جامعة زبانی احسداس مدینهدد الزر اسدف
برای آن نامی انتخا

نهد .نسی نن واژاسازی مینهد نمایهدة آن جامعة زبانی اسف .
1

گار اول در نارگییهی برای ین مفهور ،تحلیل شیئی اسف نن ردرار اسدف بدرای آن
واژاای انتخا

شود .این نار در سطح مفهومی 9انجار میشود .برای مثال ،مفهدومی ندن

ررار اسف بدرای آن واژا انتخدا

شدود یدن فرایهدد اسدف .در زبدان فارسدی یکدی از

گییهدنهدایی ندن مدیتواندد مبدیّن مفهدور «فرایهدد» باشدد ،پسدوند « -ی» اسدف ،مانهددد
«آت پرستی» .در این واژا ،آنچن پی
مینهد« .پرسف» نه

از پسوند آمدا ،چگونگی آن فرایهدد را مشدخص

اسف و «آت » نیی مفعول این نه  ،یا در اصطالح ایدن نظریدن،

«پذیرا» 3اسف .در سطور آتی چگونگی رسیدن از مفهور بن واژا توضیح دادا میشود.
 0-1سطح مفهومی
برای نار گذاری ین شیء ابتددا بایدد آن شدیء تحلیدل مفهدومی شدود .اشدتکاور بدرای
ملموستر نردن بح  ،انتخا

واژا در زبان انگلیسی برای مفهور «شخصی نن شدغل

رانهدگی وسیلة نقلین برای حمل ناالها اسف» ،یعهی رانهدة نامیون را بنعهوان مثال ارائدن
مینهد .ما در این معرفی ،برایآنکن مهظور او را دریس و بدون نموناسف مهتقل نهیم ،از
مثال خود وی استفادا خواهیم نرد .تحلیل مفهومی بنشکل گیاراهدای مهطقدی 1اسدف.
گیاراهای مهطقدی حداوی مقولدنهدای مفهدومی نلدی ،مانهدد جیوهر 1،کینش( 3شدامل
زیرحوزاهدای کنشواقعی 1،فرایند 3،وضعیت ،)81کیفییت88و مالزمیات( 81مانهدد زمدان،
1. object

 .1در ایهجا «شیء» لیوماً فیییکی نیسف و میتواند مفاهیم انتیاعی باشد بنعبارتدیگر« ،شیء» در معهای فلسدفی
آن ،یعهی اُبژا ،مورد نظر اسف.
5. logical predicates
8. action proper
11. quality

4. patient
7. action
10. state

3. conceptual level
6. substance
9. pocess
12. concommitant circumstance

مقاله
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 .)Šگیاراهای مهطقی برای مثدالِ مدورد بحد

(2001: 82

11

مدا

ممکن اسف بنشکل زیر باشد (شیء  =8انسان ،شیء  =1نامیون):
( )8شیء  8مورد نظر جوهر  8اسف.
آن شیء  8انسان اسف.
انسان نه
آن نه

انجار میدهد.
حرفة انسانی اسف (= نهشگر).

انسان نهشگر اسف.
نه
آن نه

بر جوهر ( 1مفعول نه ) انجار میشود.
مبتهی بر نارنرد جوهر  1اسف.

جوهر  1یبقنای از وسایل نقلین اسف.
جوهر  8بر جوهر  1نه

مینهد.

وسایل نقلین برای حمل ناال یراحی شدااند.
این گیاراها جهبنهای مختل

مفهومی را نن ررار اسف برای آن واژا سداختن شدود،

مهعکس میسازند .اشتکاور مجموع این گیاراها را یی

مهطقی 8مینامد .در ایهجا ،ذنر

این نکتن ضروری اسف نن این تحلیلهای گیاراای لیوماً آگاهانن نیسف.
 1-1سطح معنایی
یی

1

مهطقی موجود در سطح مفهومی (برونزبانی) ،در سطح معهایی ،نن سدطح زبدانی

اسف ،بنشکل مشخصنهای معهایی 9زیر درمیآید:
( +[ )1مادی] [ +جاندار] [ +انسان] [ +بالغ] [ +حرفن] [ +نهشگر] (انسان)
[ +مادی] [ -جاندار] [ +وسیلن] [ +نقلین] [ +مفعول عمل] و غیرا (نامیون)
تمایی میان سطح مفهومی و سطح معهایی در ابتدا ممکن اسف ملموس بن نظر نیایدد.
برای روشنتر نردن بح  ،مثال زیر را در نظر میگیریم:

3. semes

2. semantic level

1. logical spectrum
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سطح مفهومی برای ههرپیشن (فارغ از زبانی خاص) :نسی نن در سدیهما و تئداتر در
نق

شخصیفها ظاهر میشود.
همین مفهور در زبان انگلیسی براساس جهسیف با دو واژا بیان میشود:
 :actressزنی نن در سیهما و تئاتر نق

ایفا مینهد.

 :actorمردی نن در سیهما و تئاتر نق

ایفا مینهد.

معهای مثال فوق این اسف نن مفهور ههرپیشن ،ندن در هدر جامعدنای ممکدن اسدف
وجود داشتن باشد ،در جامعة انگلیسیزبان براساس جهسیف بدا دو واژا بیدان مدیشدود.
بنعبارتدیگدر ،در انگلیسدی معهدای دو واژة  actorو  actressمتفداوت اسدف ،ولدی در
سطحی انتیاعیتر بن ین مفهور اشارا دارند.
 1-1سطح نامشناختی

0

در این سطح ،یکی از مشخصنهای معهایی بنعهوان پایة معهایی انتخا

میشود نن یبقة
1

شیء مورد نظر را نشان میدهد ،و ین مشخصة معهایی دیگر بنعهدوان نشدان انتخدا
میشود نن جیئیات پاین را مشخص مینهد .نشان را میتوان بن دو سازة تعییننههددا 9و

تعیینشدا 3تقسیم نرد .ترنی

این عهاصر را میتوان بنشکل زیر نشان داد:
پاین  +تعیینشدا  +تعییننههدا

()9

نشان
پاین مقولة معهایی واژاای را نن ررار اسف ساختن شود بیدان مدینهدد (مدثالً نهشدگر یدا
وسیلن یا فرایهد) و عهصر تعیینشدا همیشن یکی از مؤلفدنهدای مقولدة شدهاختی نده
(یعهی نه

وارعدی یدا فرایهدد یدا وضدعیف) را نشدان مدیدهدد .بدرای مثدال ،در واژة

«حساسددیفزدایددی» پسددوند « -ی» پایددن اسددف نددن مبددیّن مقولددة فرایهددد اسددف و
«حساسیفزدای» نشان اسف نن چگدونگی آن را بیدان مدینهدد و خدود آن بدن اجدیای
«حساسیف» (تعییننههدا) و «زدای» (تعیینشدا) تقسیم میشود.
2. mark

1. onomasiological level

4. determined

3. determining
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از رابطة معهایی بین پاین و دو سازة نشدان ،سداختار ندارشدهاختی 8شدکل مدیگیدرد.
ساختار نارشهاختی برای واژة «حساسدیفزدایدی» «شدیء  -نده  -فرایهدد» اسدف .در
ارتبا با مثال رانهدة نامیون در زبان انگلیسی بدن نظدر مدیرسدد گییهدة مهاسد بدرای
گییه واژا ،دارای ساختاری نارشهاختی با عهاصر زیر باشد :
نهشگر  -نه  -شیء ()3
با توجن بن جهف چپ بن راسف الفبای انگلیسی ،جهف ساختار باال نیی چپ بن راسدف
اسف .برای مثالهای فارسی ،جهف راسف بن چپ خواهد بود .عهاصر فوق معهایی اسف و
ههوز بن آنها واژا یا وندی ایالق نشدا اسف .در سطح بعدی ،یعهی سطح نارگییهدی ،بدرای
هرین از مقولنهای معهایی فوق عهاصری واژگانی انتخا میشود.
1

 4-1سطح نامگزینی
در این سطح ،مطابس با «اصل تخصیص تکواژ بن مشخصة معهایی» ،ساختار نارشهاختی بیان
زبانی مییابد .برای این نار ،از واژاها و وندهای موجود در بخ واژگان استفادا میشدود.
در این سطح تکواژهای واژگانی و وندی موجود در بخد واژگدان پدوی  3مدیشدود تدا
گییهنهای مهاس برای بازنمایی مقولنهای معهایی ساختار نارشدهاختی ( )3انتخدا شدود.
برای مثال مورد نظر ما گییهنهای مختلفی وجود دارد .برای بیان مفهور نهشگر ،گییهنهدای
پسوندی  -man, -ian, -ant, -ist, -erرا داریم .برای نه راهبری جدوهر ( 1ندامیون) هدم
واحدهای واژگانی  steer ،driveو  operateرا میتوانیم بن نار ببریم .و دسف آخر ،شدیء را
میتوان با  lorry ،truckیا با پاینهای واژاسازی دیگری نن معهی وسدیلة نقلیدن بدههدد بیدان
نرد .گییهنهای انتخا شدا در مثال مورد نظر عبارتاند از:
9

نهشگر

نه

شیء

-er

drive

truck

()1

تعیینشدا تعییننههدا
پاین

نشان

2. onomatological level

1. onomasiological structure

4. scan

3. morpheme-to-seme-assignment principle
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در این مثال ،حدارل دو روش دیگر برای بازنمایی وجود دارد :اول ایهکن ،جدوهر 1
ممکن اسف بن پسزمیهن برود ،یعهی بیان نشود.driver :
نهشگر
-er

یا نه

نه
drive

شیء
0

بن پسزمیهن برود truckist :و .truckman
نهشگر نه
-man

0

شیء

نهشگر

truck

-ist

نه
0

شیء
truck

 5-1سطح واجی
آخرین گار در نارگذاری عبارت اسف از تعیین شکل آوایی واژة جدید مطابس با رواعدد
واجی نن در مثال مورد نظر عبارت اسف از تعیین الگوی تکین.
(1) ’truck, driver

در مثال فوق ،تکیة اصلی روی  truckاسف و  driverتکیة فرعی دارد.
0

 6-1گونههای نامشناختی
گونة نارشهاختی از برهمنه دو سدطح ندارشهاسدی و ندارگییهدی حاصدل مدیشدود .گوندة
نارشهاختی همارز راعدة واژاسازی در نظرینهای صورتگرا اسف .اشتکاور در نسخنهای اولیة
نظریة خود ( 8331و  )1111bپهج گونة نارشهاختی برای زبان انگلیسی معرفی مینهد ،امدا در
نتا چاپ سال  ،1181یعهی  Compounding from an Onomasiological Perspectiveتعداد
این گوننها را بن هشف موردی نن در سطور زیر ذنر میشود ،گسترش دادا اسف.
 0-6-1گونۀ نامشناختی اول

در این گونن ،هر سن سازة ساختار نارشهاختی ،یعهی پاین و تعییننههدا و تعیدینشددا در
سطح نارگییهی بیان میشوند .مثال  ،truck driverندن در بداال آوردیدم ،از همدین گوندن

1. onomasiological type

مطالعات واژهگزینی 4
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است .در سطور زیر ،چند مثال دیگرر از اگگیسیرو ف رارسرو مرر مروشرود .ررر
(مخفف  )representedدر اینجا به معنو این است مه این عنصر بازگمایو زباگو دارد.

R

پایه تعسسنشده تعسسنمننده
R

)ساختار

گامشناختو(

)ساختار

R

R

منشگر

گامگزینو(

منش

-er

شوء

drive

truck driver:

truck

مثالهای دیگر:
ررایند
-ing

شوء

یگاگهگرایو:

بسماریهراسو:

شوء

منش
keep

house

منش ررایند

(ساختار گامشناختو)

یگاگه

گرا(ی) -ی

شوء

ررایند

منش

(ساختار گامگزینو)
(ساختار گامشناختو)

بسماری هراس  -ی
ریاسستزدایو :شوء

منش

ریاسست زدا(ی)

house-keeping :

(ساختار گامگزینو)

ررایند

(ساختار گامشناختو)

-ی

(ساختار گامگزینو)

 2-6-2گونۀ نامشناختی دوم

ساختار این گوگۀ گامشناختو دفتایو 1است :سازۀ تعسسنمننده در این ساختار غایب است.
)ساختار

گامشناختو(

(ساختار گامگزینو)

پایه

تعسسنشده

تعسسنمننده

منشگر

منش

0

-er

write

writer:

0

1. binary

مطالعات واژهگزینی 4

18

واژهسازی در فارسی از منظر یک...

چاپگر:

تعییننههدا

تعیینشدا
نه
چاپ

پاین
وسیلن
-گر

(ساختار نارشهاختی)
(ساختار نارگییهی)

تعییننههدا

تعیینشدا
نه
ایسف

پاین
مکان
-گاا

(ساختار نارشهاختی)
(ساختار نارگییهی)

تعییننههدا

تعیینشدا
نه
نویس

پاین
نهشگر (ساختار نارشهاختی)
(ساختار نارگییهی)
 -ندا

0
0

ایستگاا:

0
0

نویسهدا:

مقاله

0
0

 1-6-1گونۀ نامشناختی سوم
8

ساختار نارشهاختی این گونن ،مانهد گونة اول سنتایی اسف ،بدا ایدن تفداوت ندن سدازة
تعیینشدة نشان در سطح نارگییهی بیان نشدا اسف .این گونن ،تقریبداً واژاهدای مرنّد
.)Š
دواسمی و همچهین تعدادی واژاهای اشتقاری را شامل مدیشدود (1998: 10
علف ایهکن این گونن سنتایی اسف ،این اسف نن عهصر تعیینشدا هرچهد بیان نمیشود،
بنلحاظ شهاختی بدیهی در نظر گرفتن میشود و بن همین دلیل در ساختار ندارشدهاختی،
جایگاا آن صفر نیسف.
novelist:
تعییننههدا
تعیینشدا
پاین
نتیجن
نه
)ساختار نارشهاختی( نهشگر
novel
0
-ist
)ساختار نارگییهی(
)ساختار

نارشهاختی(

)ساختار

پاین
پذیرا

نارگییهی( ground

تعیینشدا
وضعیف

تعییننههدا
مکان

0

back

مهظور از پذیرا (یا نه پذیر) جوهری اسف نن متأ ر از نه
نسبف دادا شدا باشد.

background:

باشد یا وضعیتی بن آن

1. ternary

مقاله

آههگر:

تعییننههدا
شیء
آهن

نتابخانن :تعییننههدا
شیء
نتا
نتابچن:

تعییننههدا
پذیرا
نتا
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تعیینشدا
نه

پاین
نهشگر (ساختار نارشهاختی)
(ساختار نارگییهی)
-گر

تعیینشدا
وضعیف

پاین
مکان
خانن

تعیینشدا
وضعیف

پاین
ارزیابی (تصغیر) (ساختار نارشهاختی)
(ساختار نارگییهی)
 -چن

0

0

0

(ساختار نارشهاختی)
(ساختار نارگییهی)

 4-6-1گونۀ نامشناختی چهارم

در این گونن ،تغییر مقولن از نوع فعل بن اسم رخ میدهد .پاین و سازة تعیینشدا ازیریس
تهها ین تکواژ بازنمایی میشوند .در نظریة اشتکاور ،پاین الیاماً در ساختار ندارشدهاختی
همة واژاها وجود دارد ،ولی ممکن اسف در سطح نارگییهی بیان نشدود .در ایدن گوندة
نارشهاختی ،چهین وضعیتی حانم اسف:
تعییننههدا
تعیینشدا
پاین
R

نهشگر
(نسی نن سر دیگران نالا میگذارد)
بسف:

تعییننههدا

تعیینشدا

شیء

نه

داشف :تعییننههدا
شیء
0

نه
cheat

وسیلن

تعیینشدا
نه
داشف

شیء
0

پاین

بسف

0

0

(ساختار نارشهاختی)
(ساختار نارگییهی)

پاین

(ساختار نارشهاختی)

فرایهد

(ساختار نارگییهی)

cheat:
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 5-6-1گونۀ نامشناختی پنجم

را نمایهددگی

در این گونن هم ،همانهد گونة چهارر ،ین تکدواژ دو سدازة پایدن و نده

مینهد .ولی برخالف گونة چهار ،در این گونن ،سازة تعییننههدا نمود تکواژی دارد.
پاین

تعییننههدا

تعیینشدا
R

)ساختار نارشهاختی( نهشگر
(ساختار نارگییهی)
شیء

موجسوار:

R

شیء

نه
cheat

نهشگر

نه

سوار

موج

toursit cheat:

tourist

(ساختار نارشهاختی)
(ساختار نارگییهی)

 6-6-1گونۀ نامشناختی ششم

سازاهای پاین و تعیینشدا بیان نمیشوند .ترنی های بدرونمرندی در ایدن دسدتن ردرار
میگیرند.
تعیینشدا

تعییننههدا

پاین
0

0

R

پذیرا

وضعیف

0

0

سرخپوسف:

نیفیف
سرخپوسف

Red skin

وضعیف
0

تعبیر مثال فوق در سطح مفهومی بن این ترتی
(نیفیف) اسف (وضعیف)».

نیفیف

redskin:

پذیرا

(ساختار نارشهاختی)

0

(ساختار نارگییهی)

اسف« :نسی (پدذیرا) ندن سدرخپوسدف

مقاله
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 7-6-1گونۀ نامشناختی هفتم

در این گونة نارشهاختی نشان را نمیتوان بن سازاهای تعییننههدا و تعیدینشددا تجییدن
نرد نن در نتیجة آن این گونن دارای ساختار دوتایی میشود .هم نشان و هم پایدن بیدان
تکواژی دارند.

)ساختار

پاین

نشان

R

R

نارشهاختی(

نیفیف

نفی

نارگییهی(

happy

un

)ساختار
نادریس:

نفی

نیفیف

(ساختار نارشهاختی)

نا

دریس

(ساختار نارگییهی)

unhappy:

 8-6-1گونۀ نامشناختی هشتم

در این گونن ،سازة نشان بیان تکواژی ندارد .فرایهد تبدیل از نوع اسم بن فعل ،مانهدد
 ،bridgeدر این دستن ررار میگیرد.
پاین
R

نه
)پل

زدن=( Bridge

to

نشان
0

شیء
0

این گونن در زبان فارسی دریقاً بن این شکل ناربرد ندارد ،ولی وضعیتی تا حددودی
شبین بن این در زبان فارسی در واژاهایی مانهد «یونیدن»« ،یون »« ،رطبیدن» و «رطدب »
دیدا میشود .در این واژاها ،اسمهای «یون» و «رط » دارای ندارنردی همانهدد سدتا
فعل در واژاهایی مانهد «جهیدن» و «جه » هستهد.
رطب :

یون :

نه

فرایهد

رط

دش

نه

فرایهد

یون

دش
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واژاهای فوق رطعاً در گونة نارشهاختی دور ررار میگیرند ،اما آنچن این واژاها را بن
گونة نارشهاختی هشتم هم شبین مینهد عملکرد نهشی اسدمهدای «رطد » و «یدون» در
درون این واژاهاسف.

 1بحث
در این بخ  ،برخی مسائل این نظرین را ،نن در ارتبدا بدا زبدان فارسدی جدای بحد
دارند ،بررسی مینهیم.
 0-1نحو و واژهسازی
همانگونن نن در نمودار ( )1میبیهیم ،در نظریة اشدتکاور ،بخد

واژاسدازی بدا بخد

واژگان برهمنه

دارد یعهی بخد

موجود در بخ

واژگان (شامل واژاهای موجود و وندها) استفادا مینهدد و واژاهدای

ساختنشدا بن مجموعة واژاهای بخ
بخ

واژاسدازی بدرای سداخف واژة جدیدد از عهاصدر
واژگان افیودا میشود .پیکان دوسر بین ایدن دو

نشاندههدة این ارتبا دوسوین اسف .در نمودار مذنور میبیهیم نن ارتبدا میدان

بخ های نحو و واژاسازی غیرمستقیم اسف و این ارتبا با وسدایف بخد

واژگدان

برررار میشود .نحو دخالتی در نار واژاسازی ندارد و برای ساخف جملن ،از واژاهدای
موجود در بخ
ظهور مکت

واژگان استفادا مینهد .سابقة این بح

بن دهدة پهجداا ردرن بیسدتم و

زبانشهاسی زایشی بازمیگردد .در حدود پانیدا سال اول عمر این نظریدن،

این باور رطعی تلقی میشد نن همان رواعدی نن جملن را میسازند ،ندار واژاسدازی را
نیی بر عهدا دارند .بر همین اسداس ،در مددلهدای نظدری آن دورا ،صدرف (بدن تعبیدر
اشتکاور ،واژاسازی) جایگاهی نداشف .اما از اوایل دهة  ،8331این دیددگاا بدنتددریج
تغییر نرد و نظرات مختلفی شامل جدایی رطعی صرف و نحدو تدا همکداری بدین ایدن
بخ ها پیدا شد .اشتکاور بر جدایی رطعی بین صرف (واژاسازی) و نحو اعتقاد دارد.
الگوی ساخف واژا در فارسی نشان میدهد نن ،حدارل در این زبان ،نمیتوان مدرز
رطعی میان صرف و نحو نشید بننحوی نن بعضی واژاهای فارسی رنگوبدوی نحدوی
دارند .در زبان فارسی ،بنههگامینن هر سن جایگداا سداختار ندارشدهاختی بدرای مقولدة
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نهشگر در ساختار نارگییهی نمود تکواژی داشتن باشهد ،بنشیوة گروا نحوی اسمی بیدان
میشود .بنبیاندیگر ،درصورتینن در ساختار نارشدهاختی زبدان فارسدی ،پایدن از مقولدة
معهایی نهشگر باشد و دو عهصر تعییننههدا و تعیدینشددا هدم حضدور داشدتن باشدهد،
سن عهصر فوق ،برخالف انگلیسی ،تغییر مینهدد و پایدن در موضد وسدط بیدان

ترتی

میشود و ساختواژة واژاای نن در فارسی حاصل میشود ،بنصورت گروا نحوی اسمی
اسف ،درحالینن ساختواژة معادل انگلیسی آن بنصورت ترنی واشتقاق اسف.
پاین
نهشگر
)ساختواژة ترنی

واشتقاق(

-er

تعیینشدا

تعییننههدا

نه
drive

شیء

truck driver:

truck

اما در زبان فارسی اگر همین مفهور را بدنشدیوة ترنید واشدتقاق بسدازیم ،سداخف
نادستوری *نامیونرانهدا 8بن دسف میآید .بن همین دلیل ،این مفهدور در زبدان فارسدی
بنشیوة نحوی ،و بنیور مشخصتر گروا اسمی ،واژاگییهی میشود :رانهدة نامیون.
تعیینشدا

پاین

تعییننههدا

نه

نهشگر

شیء

(ساختار نارشهاختی)

ران

 -ندة

نامیون

(ساختار نارگییهی)

دو واژة فارسی زیر نیی هویتی نامالً نحوی دارند:
انتقالبنآبی

blueshift

نلنرانی در آ های خروشان .whitewater rafting
 1-1واحدهای زبانی فاقد هسته در زبان فارسی
یکی از اصول نظریة اشتکاور این اسف نن پاین همیشن در سداختار ندارشدهاختی وجدود
دارد ،هرچهد ممکن اسف در ساختار نارگییهی بیان نشود

(2019: 63

 .)Šپاین در

نظریة اشتکاور دروار  ،همارز همان مفهومی اسف نن در نظریات زایشی هسدتن نامیددا

 .8در متون زبانشهاسی ،عالمف ستارا در باالی ین عبارت زبانی ،بنمعهی نادرسف بودن آن اسف.
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میشود .یکی از مسائلی نن این اصل میتواند برای آن توجین نظری ارائدن نهدد ،مسدئلة
واژاهای مرنّ

برونمرنی اسف .در بسیاری از زبانهدا واژاهدای مرنّد

بدن دو گدروا

1

درونمرنی 8و برونمرنی دستنبهددی مدیشدوند .نموندة دسدتة اول «آزادراا» اسدف ندن
گوننای از هستة خود ،یعهی «راا» ،محسو
«خانن» اسف .نمونة واژاهای مرنّ

میشود و همچهدین «نتابخاندن» ندن ندوعی

برونمرنی «سفیدپوسف» اسدف ندن هسدتة معهدایی

ندارد و در آن« ،سفیدپوسف» را نمیتوان نوعی «پوسف» دانسف .اشتکاور نگاا متفاوتی
دارد .ازآنجانن مدل نظریة او شهاختی اسف ،از نگاا او همدة

بن این نوع واژاهای مرنّ

واژاها در سطح نارشهاختی دارای پاین هستهد ،هرچهد ممکن اسف در سطح نارگییهی با
مالحظة ارتصاد زبانی (نمگویی) بیان نشوند.
[شخص] موجسوار
پاین نشان
در سطح نارگییهی ،مشخصنهای واژگانی و دستوری پاین بن نشان مهتقل میشدود و
پاین حذف میشود :موجسوار.
مطابس با این تحلیل ،میتوان ادعا نرد نن در زبان فارسدی ،مدواردی ندن در بعضدی
تحلیلها فرایهد جانشیهی صفف بنجای اسم ،مانهد «ت بر» ،فرایهد تبدیل 9تلقی میشوند
نیی فرایهد تبدیل نیستهد ،بلکن نموننای از گونة نارشهاختی پهجم هستهد.
ت بر:
نه

(ساختار نارشهاختی)

نهشگر شیء
دارو

ت

بر

(ساختار نارگییهی)

شیء

نه

نهشگر

(ساختار نارشهاختی)

ت

بر

3. conversion

(ساختار نارگییهی)

2. exocentric

1. endocentric
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 1-1واژههای مشتق از فعلهای مرکّب
یکی از ویژگیهای زبان فارسدی ،وجدود فعدلهدای دوبخشدی ،مانهدد «سدامان دادن» و
«سبقف گرفتن» اسف نن در آن جیء فعلی در معهایی غیرحقیقی بن نار میرود .در ایدن
را عهصر غیرفعلی بیان مینهد و بار اصلی و گیاراای 8نل

فعلهای مرنّ  ،معهای نه
ترنی

بر عهدة این بخ

اسف و عهصر فعلی فقط نمن مینهد نن آن نه

فعل بیان شود .بهابراین ،در واژاهای مشتس از این فعلها باید ندل ترنید

بدنشدکل
را نده

در

نظر گرفف.
نه

فرایهد

ساماندهی:

ساماندا

-ی

سبقفگیری:

سبقفگیر

-ی

در مثالهای باال« ،ساماندا» و «سبقفگیر» را باید همارز ستا حال فعلهای سدادا،
همانهد مثال زیر ،در نظر گرفف.
جه :

نه

فرایهد

جن

دش

 4نتیجه
نظریة نارشهاختی اشتکاور رویکردی جدید بدن مسدئلة واژاسدازی اسدف ندن بدنعهدوان
رویکردی مکمل ،و نن جایگیین رویکرد سدهتی سداختواژة معهاشدهاختی ،مطدرح شددا
اسف .این نظرین بر جدایی رطعی بخ

واژاسازی (صدرف) و نحدو تأنیدد دارد و ایدن

ادعا را مطرح مینهد نن در امر واژاسازی از فرایهدهای نحوی استفادا نمیشدود .زبدان
فارسی نشان میدهد نن این جدایی مطلس نیسدف و در مدواردی از واحددهای نحدوی،
مانهد گروا اسمی (رانهدة نامیون) و حتی عبارت نحوی (تغذین بدا شدیر مدادر) اسدتفادا
میشود .در زبان فارسی بدون افیودن وندهای فعلساز ،اسم بن فعل تبددیل نمدیشدود.
بهابراین ،میتوان گفف گونة نارشهاختی هشتم در زبان فارسی ناربرد ندارد .ادعای ایدن
1. predicative

مطالعات واژهگزینی 4

46

واژهسازی در فارسی از منظر یک...

مقاله

نظرین مبهی بر وجود پاین (هستن) در همة واژاها در سطح ساختار نارشهاختی ،تدوجیهی
نظری بر واژاهای مرنّ

برونمرنی و حتدی واژاهدایی ندن برمبهدای جانشدیهی صدفف

بنجای اسم ساختن شدااند ،ارائن مینهد.
این نظرین ،با تأنید بر اهمیف توجن بن معها در تحلیدلهدای زبدانی ،سدعی دارد ایدن
مسئلة مغفول در زبان شهاسی جدیدد را بدن جایگداا شایسدتة خدود برگرداندد .رویکدرد
نارشهاختی این نظرین ،آن را با علم اصطالحشهاسی بسیار همسو مینهد.
نظریة ندار شدهاختی اشدتکاور ایدن رابلیدف را دارد ندن درصدورت رفد تعددادی از

ابهارهایی نن در وضعیف موجود در آن دیددا مدیشدود ،بدن الگدویی 8در تحلیدلهدای
زبانشهاختی تبدیل شود .یکی از ابهامات این نظریدن در وضدعیف موجدود ،نامشدخص
بودن تعداد و ناربرد مقولنهای معهایی مختل

همچون [پذیرا] و [وضدعیف] اسدف .از

سوی دیگر ،یکی از اصول بهیادی این نظرین اصل تخصیص تکواژ بن مشخصدة معهدایی
اسف .بن نظر میرسد عهوان «اصل تخصیص صورت بن مشخصة معهایی» 1نن در نسدخة
اولیة ( )8331این نظرین بن نار رفتن بود ،مهاس تر باشد ،زیرا در موارد گوناگون ،لفظدی
نن برای ین مشخصة معهایی انتخا

میشود خود از چهدین تکواژ ساختن شدا اسدف،

مانهد «سرخپوسف» برای مقولة معهایی [نیفیف].
این نظرین ،با یرح سطوح متمایی مفهومی و معهایی پی

از سطح واژاسازی و نگداا

بن مسئلة واژاسازی بنعهوان فرایهدی پویا ،و تفکین فرایهدد از محصدول فرایهدد ،یعهدی
واژاسازی از واژا ،چارچو

تحلیلی بالقوا ردرتمهدی اسف.
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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
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) .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  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.

منابع
اصول و ضوابط واژاگییهی ( ،)8911ویرای
فارسی.

سور ،گروا واژاگییهی ،تهدران :فرههگسدتان زبدان و اد
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جانشین ساختن معادلهای فارسی بدنجدای لغدات و اصدطالحات بیگاندن همدوارا در
جامعة ایران محل مهارشن و موضوع چونوچرا و سب

انواع وانه ها ازسدوی مدردر،

مترجمان ،زبانشهاسان و متخصصان حوزاهای مختل

علور بودا و نار واژاگییهی در

فرههگستان نموننای از این تالشها برای حفظ و حراسف از زبان فارسی اسف .اشاعة
نوآوری فرایهدی پیچیدا و پویاسف و تحف تأ یر عوامل و متغیرهدای متعدددی ،مانهدد
تبلیغددات ،زمددان ورود محصددول جدیددد و جددایگیین ،نیفیددف آن ،ردددرت ررابددف بددا
محصوالت سابس و جاافتادا در جامعدن و رضدایف نداربران اسدف .اشداعن و پدذیرش
نوآوری ،پدیداای آنی نیسف ،بلکن فرایهددی اسدف ندن در یدول زمدان و در صدورت
استفادة مستمر از محصول جدید و عادت بن آن شکل میگیرد .این پدژوه
راهکاری در جهف بهبود و تسری روند پذیرش واژاهای مصو

بدا ارائدة

فرههگستان صورت

گرفتن اسف .بن این مهظور ،تحقیقات پیشدین درزمیهدة رواج و نداربرد ایدن واژاهدا در
جامعن و نیی الگوهای انتشدار ندوآوری بررسدی شددا و متغیرهدای مدؤ ر بدر پدذیرش
واژاهای جدید و جایگیین ،تعیین و بن سازاهای الگوی اولیة اشاعن و پذیرش نوآوری
اضافن شدا اسف .سپس نحوة تأ یرگذاری متغیرها بدر رفتدار نداربران زبدان مشدخص
گردیدا و با استفادا از رویکرد تفکر نظارمهد (سیستمی) و پویاییشهاسدی سدامانن ،بدن
نمن نررافیار پاورسیم الگویی برای اشاعن و پدذیرش واژاهدای مصدو
زبان و اد

فرههگسدتان

فارسی یراحی و ارائن شدا اسف .با شبینسازی این الگدو بدن نمدن ایدن

نررافیار ،اعتبار آن ارزیابی و فرانامن (سهاریو)هایی جهف بهبود وضعیف فعلی پیشدههاد
شدا اسف .با استفادا از الگوهای شبینسازی میتوان تأ یر سیاسفها را ربل از اجدرای
آنها در جامعن ،در محیط مجازی و نررافیاری بررسدی ندرد و آزمدود .نتدایج پدژوه
حاضر نشان میدهد تبلیغات ،آگاهی ،رضایف و فراواندی پذیرنددگان ازجملدن عوامدل
تأ یرگذار بر پذیرش اسف .برای افیای

مییان پذیرش واژاهای پیشههادی فرههگسدتان

ازسوی جامعن و استفادا از معادلهای فارسی بنجای لغدفهدا و اصدطالحات بیگاندن،
اولین ردر ،ایالعرسانی و آگاا نردن مردر اسف.
کلیدواژهها:واژاهای مصو  ،برنامنرییی زبان ،پویاییشهاسی سامانن ،الگوی پدذیرش،
انتشار نوآوری ،مدلسازی ،نررافیار پاورسیم.

 0مقدمه و بیان مسئله
جوام انسانی ،از ین سو ،پیوستن در تحول و دگرگونی درونی هستهد و از این جهدف،
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زبان و بنویژا واژگان آنها نیی هموارا در تحول و تغییر اسف و از سوی دیگر ،بندالیدل
گوناگون اجتماعی ،ارتصادی ،تاریخی ،جغرافیایی ،سیاسدی و فرههگدی بدا یکددیگر در
تماس و برخورد هستهد و درنتیجن ،زبانهای آنها نیی با هم تماس پیددا مدینههدد و بدر
یکدیگر ا ر میگذارند (مدرسی  .)19 :8911معمدولتدرین و یبیعدیتدرین حدالتی ندن در
برخورد دو زبان پی

میآید ،ردوبدل شدن عهاصدری میدان آنهاسدف .بدن ایدن فرایهدد

وارگیری گفتن میشود .وارگیری زبانها از یکدیگر پدیداای نامالً یبیعی اسدف ندن در
همة زبانهای زندة دنیا اتفاق میافتد و بن گسترش واژگان زبان مهجر میشود (نعمفزادا

 .)13 :8931امروزا بندلیل نفوذ فرههگ غربی در زمیهنهای مختلد

و همچهدین توسدعة

علم و فهّاوری ،جوام در حال توسعن ،ازجملن جامعة ایران ،متحمدل تدأ یرات بسدیاری
بودااند و بنتب آن ،زبان جامعن نیی پذیرای واژاهای بیگانة بسدیاری بدودا اسدف .ورود
واژاهای بیگانن بن هر زبان امری اجتها ناپذیر اسف و همة زبانهای زندة دنیا ،با سدایر
زبانها دادوستد واژگانی دارند .زبانی وجود ندارد نن هدیچ واژة دخیلدی وارد آن نشددا
باشد ،مگر ایهکن آن زبان ،زبانی مهیوی در مکانی دورافتدادا بدا تعدداد انددنی گویشدور
باشد .اما با ورود واژاهای بیگانن بن زبان ،تیرگی واژگانی باال میرود و مهمترین ناربرد
زبان ،نن بررراری ارتبا میان افراد جامعن و تفهیم و تفاهم اسف ،بن مرور زمان از بدین
خواهد رفف .بنعبارتدیگر ،ورود بیحسا

این الفاظ بدن زبدان آسدی

وارد مدینهدد.

پدید آمدن مفاهیم و ابیارهای گوناگون برا ر رشد علم و صدهعف نیدی تولیدد واژاهدای
خاص آن مفاهیم و ابیارها را ایجا

مینهد .زبان تا آن زمدان ندن زنددا و زایدا باشدد،

پیوستن واژاهای نو تولیدد مدینهدد و نیداز جامعدة زبدانی بریدرف مدیشدود .یکدی از
ضرورتهای هر زبان توانمهدسدازی خدود بدرای رفد ایدن نیداز اسدف و ایدن امدر را
متخصصان هر حوزا و مؤسسات علمی بر عهدا دارند.
بن گواهی اسهاد تاریخی ،اولین آنادمی و انجمن واژاگییهدی ایدران ،یدنصدد سدال
پی  ،در عهد مظفری ،آنهم بنشکل رسدمی و دولتدی ،تحدف ریاسدف نددیمالسدلطان
(ندیمباشی) ،وزیر انطباعات و دارالتألی

و دارالترجمن ،تأسیس شد .اما پدس از چهددی

بن دلیل نامأنوس بودن لغات پیشدههادی آندادمی در برابدر لغدات و اصدطالحات دخیدل
اروپایی ،نن ازیریس روزنامة «ایران سلطانی» بن جامعن عرضن میشد ،بدا اربدال روبدنرو
نشد و در اند زمان از فعالیف واژاگییهدی بازماندد .در یدول یدنصدد سدال گذشدتن
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تالشهای بسیاری برای واژاگییهی یا واژاسازی در برابر الفاظ بیگاندن در نشدور ایدران
صورت گرفتن نن هر ندار در دورة خود ،گامی بن جلو و در جهف علمیتر نردن زبدان
فارسی بودا اسف (روستایی .)33-31 :8911
یکی از مسائلی نن در حوزة جامعنشهاسی زبان ررار میگیرد ،برنامنریدیی زبدان اسدف.
واژاگییهی عملی آگاهانن و برنامنریییشدا و ناشی از توسعة علم و تمدن و صهعف اسدف
نن بر پایة رواعد ازپی وض شدا صورت میگیرد .در حال حاضدر ،در ایدران ،فرههگسدتان
زبان و اد

فارسی متولی این امر اسف (حداد عدادل  .)913 :8911داوری اردنانی ()83 :8911

برنامنرییی زبان را برنامنرییی برای رسیدن بن وضعیف مطلوبی از زبان ،چن ازنظر اجتماعی
و چن ازنظر ساختاری ،میداند یعهی جهف دادن بن سمفوسوی تغییر زبدان ،آنگوندن ندن
برنامنرییان مایلاند .ازآنجاندن برنامدنریدیی زبدان بایدد بدا نیازهدای هدر نشدور بدنلحداظ
زبانشدهاختی و اجتمداعی مهطبدس شدود ،شدیواهدای معدادلیدابی و انتخدا اصدطالح در
فرههگستان زبان و اد فارسی نیی متهاس

با نیازهای جامعدنشدهاختی و سداختواژی زبدان

فارسی اسف (سمائی  .)813 :8911یکی از بازوهای ردرتمهد هر سازمان برنامدنریدیی زبدان،
نهاد روابط عمومی آن اسف نن ایالعات الزر درزمیهة نار برنامنرییی زبان و فعالیدفهدای
سازمان را در اختیار عمور ررار میدهد و بن تبلیغ این فعالیفها میپردازد ،بنیورینن مردر
همراا و همداستان با این سازمان شوند .ناآگاهی از نار واژاگییهی ،نن مبتهی بر اصول علمی
برنامنرییی زبان اسف ،این نار را از نظدر عمدور مدردر و نیدی احتمداالً از نظدر بسدیاری از
متخصصان و دانشگاهیان ناری عب
امری چهان ظری

جلوا میدهد .واضح اسف نن ایجاد هوشدیاری ملدی،

و دریس اسف نن خود نیاز بن برنامنرییی جداگانن و شاید گروا تحقیقاتی

مجیا داشتن باشد (داوری اردنانی .)91-93 :8911
بایهی معتقد اسف نن موفقیف در نار برنامنرییی زبان در گدرو دو چیدی اسدف)8 :
هوشیاری ملف  )1حمایف دولف .وی زیر عهوان نوسدازی زبدان بدن مسدئلة گسدترش
واژاهای زبان اشارا مینهد و میگوید:
اگر ررار باشد زبانی بنصورت زبان ملی در همة سطوح ،وسیلة آموزشوپرورش ررار گیرد،
ناچار اسف برای مفاهیم علمی و فهی جدید واژا داشتن باشد ،وگرنن از واژاهدای خدارجی
انباشتن میشود و بناینترتی  ،هویف خود را از دسف میدهد ،یا ایهکن مردر آن را نداتوان
میانگارند و عمالً آن را نهار میگذارند (بایهی .)11 :8918

مقاله

هدف از پژوه
فارسی مصو

مطالعات واژهگزینی 4
مدلسازی روند پذیرش واژهها...

89

حاضر ،یراحی و ارائة الگویی بدرای اشداعن و پدذیرش معدادلهدای

فرههگستان زبان و اد

8

فارسی براسداس روش پویداییشهاسدی سدامانن و

بررسی عوامل مؤ ر بر رواج واژاها و شهاخف ابیارهایی اسف نن فرایهدد رواج و تثبیدف را
تسری بخشهد .برای یافتن پاسخ پرس هایی نظیدر «الگدوی رفتداری نداربران در پدذیرش
واژاهای جدید در یول زمان بن چن شکل اسف؟»« ،چن عواملی بر پذیرش و عدر پدذیرش
معادلهای فارسی در میان ناربران زبان تأ یر دارد؟» و «چن عواملی بن افیای

تمایل ناربران

زبان بن استفادا از واژاهای مصو مهجر میشود؟» ،ابتدا نگاهی نوتاا بدن پیشدیهة پدژوه
میاندازیم .تحقیقات همسو با پژوه

حاضر در دو بخ  ،معرفی و ارائن شدا اسف .بخ

اول ،مختص مطالعات در حوزة زبانشهاسی اسف نن در آنها جهبنهای مختلد

واژاسدازی

فرههگستان و رواج و ناربرد واژاهای مصو و معادلهای فارسی را بررسی نردااند ،و در
بخ

دور نظرینها و الگوهای اشاعن و پذیرش نوآوری بررسی شدا اسدف .سدپس مبدانی

نظری پژوه

و اجیای الگوهای پویاییشهاسی سامانن معرفی شددا اسدف و در پایدان ،بدن

ارائن و اعتبارسهجی الگوی یراحیشدا و بررسی سیاسفها و فرانامنهای پیشدههادی بدرای
بهبود وضعیف فعلی پرداختنایم.

 1اصطالحات و تعاریف
 0-1واژهگزینی
واژاگییهی فرایهدی اسف نن در یی آن برای ین مفهدور مشدخص علمدی یدا فهدی یدا
حرفنای یا ههری معموالً ین و در مواردی بی

از ین لفظ برگییدا یا ساختن میشدود

(اصول و ضوابط واژاگییهی  .)3 :8911از دیدگاا برنامنرییی زبان ،نار واژاگییهی نموندنای
از تالش تجوییی و توصیفی برای حفظ و حراسدف از زبدانهدای مقصدد علدم اسدف.
واژاگییهی جهبنای از علم اصطالحشهاسی ناربردی برای استاندارد نردن متون علمدی و
هماههگ ندردن اصدطالحات موجدود در ایدن متدون ،بدرای ایجداد ارتبدا بهتدر میدان
متخصصان و آموزش علم اسف (سمائی .)813-819 :8911

1. system dynamics
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 1-1واژۀ مصوب
واژة مصو

واژاای اسف نن در ین حوزة موضدوعی معدیّن نداربرد دارد در یکدی از

نارگرواهای تخصصی یا در نارگروا عمومی بررسدی شددا و در شدورای فرههگسدتان
برای ین دورة سنسالن تصوی

و در فرههگ واژاهدا چداپ شددا و بدن ایدالع عمدور

رسیدا اسدف .مصدوبات پدس از دریافدف نظدرات و بررسدی بازخوردهدای نداربران و
صاح نظران بن تصوی

نهایی میرسهد.

 1-1سامانه
8

در میان محققان حوزة تفکر نظارمهد روایف مشترنی از تعری

1

سامانن وجدود نددارد.

میتوان گفف سامانن مجموعنای از متغیرها و بخشی از جهان وارعی اسف نن ین ناظر
آن را انتخا

نردا تا تغییرات مختلفی را نن تحف شرایط متفاوت ممکدن اسدف در آن

رخ دهد ،بررسی نهد .معیار این انتخدا  ،هددف نداظر از مطالعدة ایدن وارعیدف اسدف
(مختاری .)1 :8931
 4-1تفکر نظاممند
گاهی وضعیف موجود مطابس با وضعیف مطلو

و هدف نیسف .موارد فراواندی وجدود

دارد نن تالش مدیران و مسئوالن برای حل ین مشکل ،فقدط موجد

رفد سدطحی و

مقطعی آن شدا و پس از مدت نوتاهی ،وضعیف بن حالف ربدل برگشدتن یدا بدن ایجداد
مشکالتی بیرگتر انجامیدا اسف .تصمیمگیری در دنیایی با پیچیددگی فیایهددا نیازمهدد
تفکر نظارمهد اسف .هدف از تفکر نظارمهد فهم علفها و ریشنهای تحوالت و تغییرات
در پدیداهای پویدا و چگدونگی مددیریف آنهدا و همچهدین ،در بیشدتر مدا از ارتبدا
عملکرد هر سازمان با ساختار درونی و سیاسفهدای عملیداتی آن و نیدی سیاسدفهدای
ناربران و رربا اسف تا از این یریس بتوان بن یراحی سیاسفهدای مدؤ ر دسدف یافدف.
دیدگاا نظارمهد را زمانی اتخاذ مینهیم نن بن اندازة نافی از هر دو جهبة زمانی و مکدانی

2. system

1. systems thinking
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بایستیم تا شبکنای از ارتبایات بهیادین دوسوین را ببیهیم نن بنصدورت زنجیدراای

عمل مینههد و سازندة الگوی رفتاری هستهد نن سامانن از خود بروز میدهد (همان.)1 :
 5-1الگو
الگو 8تصویر ساداشداای از جهان وارعی اسدف ندن در حدد فهدم سدازندة آن الگدو از
وارعیف شکل میگیرد .ین الگو تهها برخی از رسمفهای وارعیف را ،نن برای موضدوع
مورد نظر مهاس

اسف ،در بر میگیرد .متغیرهای الزر برای بررسی با توجن بدن نداربرد

الگو تعیین میشود .مهمترین هدف مدلسازی نس

دان

درمورد رفتار سامانة وارعدی

اسف .دروار  ،الگو ابیاری اسف برای بررسی تصمیمات مختل

و آ ار و نتایج حاصدل

از آن تصمیمها (استرمن .)3 :8931
 6-1الگوی رفتاری Sشکل
در الگوی رفتاری Sشکل ،متغیر مورد بررسی ابتدا بنصورت نمایی رشد مینهد و پدس
از مدتی رشد آن ناه

مییابد و بنسمف مقدار تعادلی حرنف مدینهدد .نمدودار ایدن

الگوی رفتاری در یول زمان بنشکل حرف  Sانگلیسی خواهد بود .اشداعة محصدوالت
نوین از الگویی Sشکل تبعیف مینهد .الگوی رفتاری متغیر مورد بررسی ایدن پدژوه
نیی دارای الگوی Sشکل اسف.

تصویر 0ـ الگوی رفتاری Sشکل

1. model
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 7-1پویاییشناسی سامانه
رویکردهای گوناگونی برای شهاسایی مقوالت تأ یرگذار بر پدیداهای مدورد بررسدی در
شاخنهای علور اجتماعی ،ارتصادی ،زیسفمحیطی ،روانشهاختی و سایر زمیهنها بن نار
گرفتن شدا اسف .یکی از این رویکردها در بررسی عوامل ا رگذار بدر رفتدار پدیدداهدا،
پویاییشهاسی سامانن اسدف .پویداییشهاسدی سدامانن روشدی بدرای مطالعدن و مددیریف
ساماننهای پیچیدا و دارای بازخورد و در رفتارهای آنها در یول زمدان اسدف .ذهدن
انسان توانایی تفسیر رفتار ساماننهای دارای بازخوردهای غیرخطی 8و چهدحلقدنای 1را

ندارد .در این روش با تمرنی بر حلقنهای بازخوردِ 9درون سامانن و تأ یرات غیرخطی و
تأخیرهای زمانی در میان متغیرها و همچهین ،ماهیف انباشدتی یدا جریدانی متغیرهدا ،بدن
بررسی رفتار سامانن پرداختن میشود .با توجن بن ماهیدف عدددی روش پویداییشهاسدی
سامانن ،امکان شبینسازی الگوهای مبتهی بر این روش با استفادا از رایاندن و پدی بیهدی
وضعیف سامانن برای ین بازة زمانی در آیهدا وجود دارد .این روش را در اواخدر دهدة
پهجاا میالدی فارستر 3در موسسة فهّاوری ماساچوسف 1،برای نمن بن مدیران شرنفها
بهیان نهاد .اندیشدة اولیدة شدکلگیدری ایدن روش ،یرحدی بدود ندن او بدرای شدرنف
جهرالالکترین انجار داد .در این یرح ،پرس

نارفرما این بود نن «چن عدواملی باعد

نوسان در سامانة موجودی و انبار و بنتب آن نیروی انسانی شرنف میشدود؟» .فارسدتر
در این پژوه

بن این نتیجن رسید نن از رواعد موجود در واپای

(نهترل) ساماننها در

حوزة مههدسی میتوان برای نظارهای اجتماعی نیدی بهدرا بدرد .او سدپس در دانشدکدة
مدیریف دانشگاا ار آی تی این روش را برای در رفتدار وابسدتن بدن زمدان سداماننهدا
توسعن داد و برای نظارهای مختل

ارتصادی و اجتماعی هم بن نار برد.

 8-1انتشار نوآوری
بنیورنلی ،هر چییی نن بتواند بنصورت فیییکی یا مجازی جابنجدا و پرانهددا شدود،
میتواند در فرایهد انتشار در نظر ررار گیرد .انتشار بیمداریهدای واگیدر ،انتشدار اخبدار،
2. multi-loop

1. nonlinear feedback

3. feedback loops

)5. Massachusetts Institute of Technology (M.I.T

4. J. W.
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شایعنها ،تبلیغ ین محصول جدید ،گسترش ین عقیدا ،دین و مذه  ،همگی در ایدن
دستن ررار میگیرند .پذیرش هر چیی جدیدی تحدف تدأ یر متغیرهدای متعدددی اسدف.
بنمهظور بررسی فرایهد انتشار ندوآوری ،پژوهشدگران الگوهدا و روشهدای مختلفدی را
توسعن دادا و بن نار گرفتناند .الگوهای انتشار نوآوری برای نشان دادن پویدایی چرخدة
حیات محصوالت نوین یا بنمهظور پی بیهی رفتار ناربران بن نار مدیروندد .مددیران از
این الگوها بنعهوان ابیاری برای پشتیبانی از تصمیمهای خود ،ربل و بعد از رواننسدازی
محصوالت بن جامعن بهرا میبرند

(et al. 1995: 809-818

) .در الگوهای انتشار،

ابتدا گروا نوچکی از ناربران محصوالت نوین را میپذیرند و همین گروا نوچن ،پاین
و اساس پذیرش محصوالت ازسوی دیگر اعضای جامعن میشدوند .ایدن گدروا اندد
اولین« ،گروا خالران» نامیدا میشود .تصمیم این گروا برای استفادا از محصول ،مستقل
اسف و بن رفتار دیگر اعضای جامعن ارتبایی ندارد .پس از گذشف زمان ،گروا دیگدری
از جامعة هدف برا ر ارتبا با گروا خالران و دریافف دیدگااهای آنها ،اردار بن پذیرش
محصول نوین مینهد .در اصطالح ،بن این گروا «گروا دنبالنرو» میگویهدد .ایدن گدروا
عالوابر تأ یرپذیری از توصیة سایر نداربران ،تحدف تدأ یر تبلیغدات و دیگدر مسدیرهای
ارتبایی نیی هستهد .دو عامل مسیرهای ارتبایی و تبلیغات توصینای موج
تقاضا بنشکل رابل مالحظنای رشد نهد و بن نقطدة بیشدیهة خدود برسدد

میشوند تدا
( et al.

.)2012: 333-344

 1روش پژوهش
در پژوه

حاضر از رویکرد پویداییشهاسدی سدامانن ،مبتهدی بدر نظریدة انتشدار بدرای

مدلسازی مسئلة توسعة محصول جدید استفادا شدا اسف .اغل

تحقیقات انجدارشددا

دراینبارا بن بررسی عوامل مؤ ر ،با تأنید بر متغیری خاص ،در حالف ایستا و در زمدان
اولیة ارائة محصول پرداختناند .این در حالی اسف نن مسئلة «پدذیرش» در یدول زمدان
شکل میگیرد و باید بن صورت پویا بررسی شود و ازاینروسدف ندن ایدن پدژوه

بدا

رویکرد پویاییشهاسی سامانن ارائن میشدود .تحلیدل داداهدا در پویداییشهاسدی سدامانن
ازیریس شبینسازی الگوی یراحیشدا انجار میگیرد .شبینسازی بنصدورت رایاندنای و
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بن نمن نررافیارهای مرتبط صورت میپذیرد و پس از شبینسازی ،نتایج بدا مشداهدات

تجربی و داداهای وارعی مقایسن میشود .این نار نن اعتبارسهجی الگو 8نار دارد ،بدرای
معرفی ین الگو ضروری اسف.
تحقیس حاضر ازجهف نحوة گردآوری داداهدا ،توصدیفی و ازجهدف هددف نداربرد آن در
سیاسفهای تصمیمگیری ،از نوع ناربردی اسف .روش جم آوری داداها میدانی  -نتابخاندنای
اسف و از داداهای نمّی و نیفی نیی استفادا شدا اسف ،اما داداها بنیور عمدا از نوع نیفی
هستهد .داداهای نیفی ،مانهد تور  ،رضایف ،عادت بن استفادا و مییان پدذیرش ،ندن بیشدتر
مربو بن بخ

توسعة الگو هستهد ،ازیریس مطالعة موضوعی ،مشاهدا و مصاحبن بدنروش

گلولنبرفی( 1زنجیری) گردآوری شدااند .در روش گلولدنبرفدی ،از افدرادی ندن بدا ایشدان
مصاحبن صورت میگیرد ،درخواسف میشود افراد دیگری را برای مصاحبن پیشههاد دههدد.
این نوع مصاحبن برای تشخیص متخصصان و صاح نظران ین جامعدن در یدن موضدوع
علمی بن نار میرود .رابطة میان متغیرها نیی از الگوها و نظرینهای مرتبط و بدا مشدورت بدا
خبرگان و صاح نظران استخراج شدا اسف .بنعلف آنکن روانین ریاضی میدان متغیرهدا در
این رویکرد صریح و ا باتشدا نیسف ،نوع ارتبا میان متغیرها و وزن هر نددار از عوامدل
ا رگذار بر سایر عوامل را نارشهاسان و متخصصان تعیین مینههد .ازآنجانن اینگونن روابدط
نیازمهد تأیید تجربی اسف ،از نتایج تحقیقاتی استفادا شدا اسف نن مورد تأیید مراج علمی
معتبر اسف .در روند پژوه

نظرسهجیهایی نیی انجار گرفتن اسف .در ایدن نظرسدهجیهدا

 8311فارسیزبان تحصیلنردا شرنف نردا و پرس نامنها را پر نردااند .داداهای نمّی نیی
ازیریس بررسی فراوانی ناربرد واژاهای عمومی و تخصصیِ چهار دفترِ نخسف مصوبات در

یی بیسف سال اخیر در صفحات بندسفآمدا از گوگل 9و مقاالت فارسی گوگل اسدکالر
جم آوری شدا اسف .دلیل انتخا

3

چهار دفتر نخسف برای انجار مطالعن ،بررسدی واژاهدا

بعد از گذشف مدتزمان حدارل دا سال از زمان تصوی

معادلهای مصو بودا اسف تدا

معادلها زمان مهاسبی را برای پذیرش و تثبیف در جامعة زبانی گذراندا باشهد.

2. snowball

1. model validation

4. Google scholar

3. Google
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 4پیشینۀ پژوهش
 0-4پژوهشهای صورتگرفته دربارۀ واژهسازی در فرهنگستان
پس از تعری مسئلن ،متغیرهای اصلی الگو ازیریدس مصداحبن بدا صداح نظدران و مدرور
مطالعات پیشین استخراج میشود .در جدولهای ( )8و ( )1و ( )9و ( )3عوامدل مدؤ ر بدر
پذیرش واژاهای مصو فرههگسدتان ،پدس از مدرور پدژوه هدای مدرتبط ،شهاسدایی و
جم بهدی شدا اسف .این عوامل ،نن متغیرهای الگو هستهد ،بن چهار دستن تقسیم شدااند:
 )8آموزش ،تبلیغات ،ایالعرسانی ،دستورالعملها ،بخ نامنها
 )1سرعف عمل ،زمان ،عادت بن استفادا
 )9نیفیف و ویژگیهای صرفی و معهایی واژاها
 )3نگرشها و گرای های ناربران زبان و متولیان واژاگییهی.
جدول  0ـ آموزش ،تبلیغات ،اطالعرسانی ،دستورالعملها ،بخشنامهها

نتیجةپژوهش 

پژوهش 
نجفی ()8918

مترجمان درزمیهة واژاسازی نق

مهریار ()8911

برنامنهای تلویییونی در ترویج واژاها مؤ رند.

عاصی ()8911
تاجین ()8911
ستاری ()8911
محمودی ()8911
احمدیپور ()8913

زبان فارسی ازنظر مهاب و محتوای فارسی در فضای مجدازی دچدار
فقر اسف.
مؤلفان وزارت آموزش وپرورش برخی از واژا های مصو

را ههدوز

وارد نتا های درسی نکردااند.
استفادا از واژاهدای سیاسدی مصدو
رادیویی بی

ایالعرسانی و افیای
افیای

در خبرهدا و گفدفوگوهدای

از  11درصد اسف.
آشهایی ناربران با ایدن واژاهدا مدیتواندد بدن

ناربرد بیهجامد.

عدر توجین مردر در بننارگیری واژاهدای مصدو

از عوامدل عددر

پذیرش اسف.
ناربرد واژاهای مصدو

اتقیایی ()8931

مهمی دارند.

در روزنامدنهدا از و نوشدف (وبالگ)هدا

بیشتر اسف.
روزنامنها عمالً در ترویج واژاهای مصو

چهدان موفس نبودااند.
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نتیجةپژوهش 

پژوهش 

آگاا نردن مردر ازیریس رسانن هدا سدب
درخشان ()8931

استقبال ایشان از واژاهای مصو

آشدهایی بدا فرههگسدتان و

میشود.

تعداد اندنی از اعضای جامعن با فرههگستان آشهایی دارند.
معادلهای مصو

بنخوبی بدن جامعدة علمدی روانشهاسدی معرفدی

نشدااند.
شریفی ()8931

ایالعرسانی و افدیای

آشدهایی نداربران زبدان ،بدنویدژا اسدتادان و

دانشجویان ،با واژاهای مصو

مدیتواندد بدن افدیای

نداربرد ایدن

واژاها بیهجامد.
مؤمهی ()8931
شیری ()8931

بی

از نیمی از معادلهای فارسی حتی ین بار نیدی در نتدا هدای

حوزة رایانن و فهّاوری ایالعات بن نار نرفتناند.
ناربرد متواتر معادلها بنوسیلة مترجمان و متخصصدان باعد

رواج

این واژاها میشود.

جدول  1ـ سرعت عمل ،زمان ،عادت به استفاده

نتیجةپژوهش 

پژوهش 
المعی ()8911

گذشف زمان در روند پذیرش معادلهای فارسی بیتأ یر نیسف.

نافی ()8911

مییان جاافتادگی و پذیرش واژاها تابعی از زمان اسف.

والیپور ()8911
احمدیپور ()8913

اردار بنمور فرههگستان در ارائة واژاهای مصو

ازجملن مهمترین دالیدل

پذیرش اسف.
بیشترین مییان ناربرد مربو بن معادلهایی اسف نن زمان بیشتری از ابدداع
آنها میگذرد.
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جدول  1ـ کیفیت و ویژگیهای صرفی و معنایی واژهها

نتیجةپژوهش 

پژوهش 

چهدمعها بودن ین وند در واژاهای مختل
المعی ()8911

روند پذیرش معادلها را نهد مینهد.

جهبة ادبی واژاهای علمی روند پذیرش معادلهای فارسی را نهد مینهد.
اختالف ساخف آوایی میان زبان فارسی و زبانهای غربی روند پذیرش معادلها را
نهد مینهد.
عی زبان فارسی آمیختگی بی ازحد با واژاهای بیگانن اسف.

نافی ()8938

نقص زبان فارسی نداشتن معادل فارسی برای برخی اصطالحات روزافیون علمدی
بیگانن اسف.

اربا سلیمانی

ساختار دستوری و تهاس

()8931

هستهد.

اشرفی ()8931

معهایی در پذیرش یا رد واژاهای معدادل فارسدی مدؤ ر

دلیل عدر موفقیف فرههگستان ساختن واژاهدایی ناسدازگار ،نازیبدا و دور از ذهدن
اسف.
سهولف تلفظ و خوشآوایی معادل فارسی نق
سادگی و رابل فهم بودن معادل فارسی نق
نوتاهی معادل فارسی نق

گهدمی ()8911

اساسی در پذیرش آن دارد.
اساسی در پذیرش آن دارد.

اساسی در پذیرش آن دارد.

معهای مطابس یا بسیار نیدین بن واژة بیگانن نق

اساسی در پذیرش معادل فارسی دارد.

استفادا از واژاهای پرناربرد موجود در زبان نق

اساسی در پذیرش معدادل فارسدی

دارد.
وجود همخانواداهای معادل فارسی در زبان نق

اساسی در پذیرش آن دارد.

شفافیف معهایی واژاهای ارائنشدا ازجملن مهمترین دالیل پذیرش اسف.
خوشآههگی واژاهای ارائنشدا ازجملن مهمترین دالیل پذیرش اسف.
والیپور ()8911

نوتاهی و سادگی واژاهای ارائنشدا ازجملن مهمترین دالیل پذیرش اسف.
آسان بودن تلفظ واژاهای ارائنشدا ازجملن مهمترین دالیل پذیرش اسف.
اعتبار اجتماعی واژا ازجملن مهمترین دالیل پذیرش آن اسف.

شری

()8911

ساختار دستوری معادل فارسی در پذیرش آن نق
ویژگیهای معهایی معادل فارسی در پذیرش آن نق

دارد.
دارد.
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نتیجةپژوهش 
رعایف اصول ساختواژی در پذیرش معادل فارسی نق

خرمایی ()8913

رعایف دستور زبان فارسی در پذیرش معادل فارسی نق
نامفهور بودن واژا در پذیرش آن نق

مجد ()8911

دارد.
دارد.

دارد.

افرا در ترجمة تحفاللفظی در پذیرش معادل فارسی نق
احمدیپور ()8913

تعص

دارد.

برای فارسیسازی همة اصطالحها ازجملن عوامل عدر پذیرش ندوواژاهدا

اسف.
رابطة صرفی و معهایی برخی از واژاهای مشدتس فرههگسدتان بدا رابطدة صدرفی و

انصاری ()8931

معهایی واژاهای موجود در زبان فارسی متفاوت اسف.
برای استقبال و پذیرش بیشتر ،استفادا از اصول زبانشهاسی در واژاگییهی اهمیدف

درخشان ()8931

دارد.
نوتااتر بودن واژاهای پیشههادی در استقبال و پذیرش بیشتر نق

دارد.

بیشتر معادلهای فارسی حوزة علم ایالعات و دان شهاسی ازیریدس گدرواهدای
احمدینس و

نحوی ،واژاسازی ،وارگیری و همپایگی ساختن شدا اسف.

ارسطوپور ( )8933اختصارسازی ،نن از بهترین شیواهای واژاگییهی مخصوصاً در زبان علم اسف ،در
حوزة علم ایالعات و دان شهاسی جایگاهی ندارد.
رطرا و همکاران

درصد رابل توجهی از وارواژاها مربو بن مفاهیم و پدیدداهدای انتیاعدی اسدف و

(زیر چاپ)

مییان ناربرد این واژاها نیی در مقایسن با مفاهیم و پدیداهای مادی بیشتر اسف.
جدول  4ـ نگرشها و گرایشهای کاربران زبان و متولیان واژهگزینی

پژوهش 
نجفی ()8918

نتیجةپژوهش 
مهاجرت دانشجویان برای تحصیل بدن نشدورهای دیگدر عامدل دگرگدونی زبدان
فارسی اسف.
مشکالت فرههگی جامعن روند پذیرش معادلها را نهد مینهد.

المعی ()8911

فارسیگرایی افرایی در ههگار واژاسازی روند پذیرش معادلها را نهد مینهد.
تحمیل رال
مینهد.

واژاهای بیگانن بر معادل فارسدی روندد پدذیرش معدادلهدا را نهدد

مقاله

پژوهش 
نافی ()8911
اشرفی ()8931
شرفی ()8933
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نتیجةپژوهش 
دلیل جا نیفتادن معادلهای فارسی نوش

برای حذف واژاهدای عربدی رایدج و

جاافتادا اسف.
مهمترین عامل نفوذ نلمات خارجی فخر و مباهات بن تکلم بن زبان بیگانة غالد
اسف.
متغیر جهسیف بر مییان پذیرش ا رگذار اسف.
مییان تحصیالت بر مییان پذیرش ا رگذار اسف.
زیادی بن استفادا از مهاب و متنهای انگلیسی وجود دارد.

عاصی ()8911

گرای

والیپور ()8911

ناربرد واژاهای مصو و بیگانن با افیای

سطح تحصیالت تو،ماً افیای

مییابد.

مییان مقبولیف و شفافیف واژاهای مصو در میان دانشجویان مههدسی بیشتر اسف.

عقیلی ()8911

بیشترین مییان ناربرد واژاهای مصو مربو بن دانشجویان نارشهاسی اسف.
شفافیف واژاهای مصو برای دانشجویان نارشهاسی ارشد بیشتر از نارشهاسی اسف.

محمودی ()8911

دانشجویان دنتری تمایل بیشتری بن استفادا از واژاهای ررضی دارند.

احمدیپور ( )8913مشکالت فرههگی از عوامل عدر پذیرش اسف.
نتددابی و همکدداران
()8913
جمالی ()8931
نارگیاری و تفضدلی
()8938
درخشان ()8931
جعفری ()8931
تمیمی ()8933
رطدددرا و همکددداران
(زیر چاپ)

مقبولیف و شفافیف واژاهای مصو در خانمها اندنی بیشتر از آرایان اسف.
واژاهای مصو حوزة پیشکی نتوانستناند جای خود را در میان جامعة پیشدکی
باز نههد.
واژاهای مصو با نیاز جامعن متهاس نیسف و در گفتار عمور مردر ناربرد ندارد.
توجن بن نگرش عمومی مردر در واژاگییهی اهمیف دارد.
توجن بن الگوهای ساختواژا در گونة ادبی فارسی بدن توانمهدسدازی گوندة علمدی
نمن مینهد.
نهادهای رسمی و غیررسمی ،با وجود نثرت رویدن درزمیهدة واژاگییهدی ،هددف
مشتر دارند .این هدف مشتر توانمهدسازی گونة علمی زبان فارسی اسف.
زنان بیشتر از مردان از وارواژاهای دارای معادل فارسی رایج استفادا مینههد.
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 1-4پژوهش های صورتگرفته دربارۀ فرایند پذیرش با اسـتفاده از الگوهـای
انتشار نوآوری
انتشار نوآوری ماهیتی پویا دارد و در یول زمان رخ میدهدد .ازایدنرو ،بررسدی آن بدا
رویکردهای خطی ،محدودیفهایی را در بازنمایی رفتار ناربران ایجداد مدینهدد .روش
پویاییشهاسی سامانن این رابلیف را دارد نن پویداییهدای موجدود در نظدارهدای مدورد
بررسی را بنخوبی مهعکس نهد .بنهمینسب  ،ایدن رویکدرد بدنشدکلی گسدتردا مدورد
استفادة پژوهشگران در حوزاهای مختلد

مددیریتی ردرار گرفتدن اسدف .پژوهشدگران

متعددی برای فرایهد اشاعن الگوهای ریاضی ارائن دادااند .انتشار نوآوری نظرینای اسف
نن بن چگونگی و چرایی پخ
فرههگی میپردازد

شدن اندیشة نو در سازمان ها و شبکن هدای اجتمداعی و

(2003: 189-191

) .تدانهون الگوهدا و روشهدای گونداگونی

برای بررسی انتشار نوآوریها در حوزاهای مختل

بن نار گرفتن شدا اسف نن ازجملن

معتبرترین آنها نظریة انتشار نوآوریها 8اسف ندن بدن بررسدی روندد اشداعن و پدذیرش
نوآوریها در جامعن میپردازد .در ادامن ،بن معرفدی برخدی از ایدن الگوهدا و نظریدنهدا
پرداختن میشود.
 0-1-4الگوی رشد آماد (لجستیک) در انتشار نوآوری

انتشار و پذیرش اندیشنهای نو و محصدوالت جدیدد غالبداً از الگوهدای رشدد Sشدکل
پیروی مینهد .این ساختار بن رشد آماد (لجستین) نیی مشهور اسف .در تصویر ( )1سن
نمودار نوآوری نمای

دادا شدا اسف نن هر ندار انتشار نوآوری و درصد پدذیرش در

یول زمان را نشان میدهد .نمودار اول رشد سری تری نسبف بن نمودار دور و سدور ،و
نمودار دور نیی رشد سری تری نسبف بن نمودار سور دارد.

1. Diffusion of Innovations (DOI) theory
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تصویر  2ـ رشد Sشکل انتشار نوآوری و درصد پذیرش در طول زمان (2003: 11

)

در این الگو ،معیتوک و را بو  Nمعیتوک ذییندوان ب بو ل ،ا را بو  Pو معیتوک
ذییندان ب را ب  Aدش ب میدهنا .افناد در م،امو منبو،
یکایگن در ارتب ادا .بن بناین دن تع س

بو دون  cدفون در رو بو

و در نب تعو سهو در متو ب معیتوک

ذییندان ب ب ل ،ا ص،رت مینتند بنابن  cPاسک .دسبک ذییندوان ب بو و معیتوک
یینی  A/Nدش بدهناة احتع لِ نب اسک
ش،د

هنیک ا این تع سه ب ذییندااای بنقونار

بت،ادا تبلتغ ت،صت ای درم،رد د،نوری مایا بکنا .هعۀ بنخ،رده بو ذویین

منجن دعیش،د .دسبتی ا تع سه

بت،ادوا ذییندوان ب بو ل ،ا را مجو

د،نوری نا دسبک ذیین  1د متواا مویشو،د و نب را بو  iدعو ی
ذیین

احتع ل ذیین

بو ذویین

مویدهنوا .دسوبک

یک ذیینداة ب ل ،ا درص،رت بنقناری تعو س اسوک (اسوتنمن

.)834-844 :1931

1. adoption fraction
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تصویر  1ـ نمودار حالت و جریان الگوی رشد آماد (لجستیک) (همان)490 :

 Nجمعیف نل
 Pجمعیف پذیرندگان بالقوا (افرادی نن ههوز نپذیرفتناند).
 Aجمعیف پذیرندگان (پذیرفتگان)
N=P+A

 cنرخ تماس
 iنسبف پذیرش
 = cPنرخ تماس نل نن در آن تماسها میان پذیرندگان بالقوا صورت میگیرد.
8
) = ciP(A/Nپذیرش بنواسطة تبلیغات توصینای
1
 ARنرخ پذیرش
در این الگو :نرخ پذیرش = پذیرش بنواسطة تبلیغات توصینای
پس در این الگو AR :یا نرخ پذیرش = )ciP(A/N

()8-1

()1-1
()9-1

()3-1

پیشیهة مربو بن انتشار محصوالت نو و نوآوریهای اجتماعی و فهی بسیار گسدتردا
اسف .گسترش شایعات و اندیشنهای نو ،پذیرش فهّاوریهای نوین و رشد محصدوالت
جدید ،همن را میتوان همانهد انتشار همنگیری در نظر گرفف بن این معها نن آن دسدتن
از افراد نن از نوآوری استقبال مینههد ،دیگران را بن آن مبتال مینههد .انتشار اندیشنهای
جدید اینگونن اسف نن افرادی نن آن را شهیدااند و بداور دارندد ،بدا افدرادی ندن آن را

2. adoption rate

1. word of mouth advertising

مقاله

مطالعات واژهگزینی 4
مدلسازی روند پذیرش واژهها...

011

نشهیدااند و باور ندارند در تماساند و آنها را بن پذیرش این باور نو تشدویس مدینههدد.
این پذیرندگان جدید نیی بننوبة خود دیگران را تشویس مینههدد .ارتبایداتی ندن ممکدن
اسف بن پذیرش مهجر شود ،میتواند ازیریس تلفن ،پسف ،پسف الکترونیکدی یدا دیگدر
ابیارهای ارتبا از راا دور انجدار گیدرد و الیامد ًا نیازمهدد ارتبدا فیییکدی نیسدف .هدر
مورعیتی نن در آن افراد از رفتار و عقاید دیگران تقلید نههد یا ،بدنعبدارتدیگدر ،تحدف
تأ یر ررار گیرند ،ین وضعیف بازخوردی مثبف بنواسطة سرایف اجتمداعی 8بدن وجدود
میآورد .البتن ،ورتی جمعیف پذیرندگان بالقوا بن پایان برسد ،نرخ پذیرش تا رسیدن بدن
صفر ناه

مییابد.

 1-1-4الگوی انتشار نوآوری باس

7

در الگوی آماد (لجستین) و دیگر الگوهای سادة رشد ،صفر نقطة تعادل اسف .در ایدن
الگوها یدرز تشدکیل پذیرنددگان اولیدن توضدیح دادا نمدیشدود .رشدد اولیدن ازیریدس
بازخوردهایی خارج از مرز الگوهای سادة انتشار هدایف میشود و عدالوابدر تبلیغدات
توصینای و بازخوردهای مرتبط با آن ،نن بن جمعیف پذیرندگان بسدتگی دارد ،رااهدای
متعددی برای آگاهی وجود دارد نن ممکن اسف موج

پذیرش اولیة نوآوریها شدود.

این رااها عبارتاند از :تبلیغدات ،رسداننهدای جمعدی و تدالشهدای مسدتقیم سدازمان
ارائندههدة نوآوری.

فرانن باس )8313( 9الگدویی بدرای انتشدار ندوآوری ارائدن دادا اسدف ندن مشدکل

راااندازی 3و یرز تشدکیل پذیرنددگان اولیدن را بریدرف مدینهدد .ایدن الگدو یکدی از
مشهورترین الگوهای رشد محصوالت جدید اسف و بنیور گستردا مورد استفادا ردرار
گرفتن اسف .باس مشکل راا اندازی را با این فرض حل نردا اسف نن پذیرندگان بالقوا
ازیریس مهاب ایالعاتی خارجی ،نن بیرگی و ردرت اغوای آنها با گذشف زمدان تقریبداً
ابف اسف ،از نوآوری مطل میشوند .تبلیغات توصینای یا دهانبندهدان (ردرار گدرفتن
درمعرض اجتماع و تقلید) و مهاب خارجی آگاهی ،بن بازخورد مثبف مهجر مدیشدود و
2. Bass innovation diffusion model

1. positive feedback by social contagion

4. startup

3. F.
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پذیرش غالباً متأ ر از تبلیغات تلقی میشود .تصویر ( )3ساختار بازخوردیِ الگوی باس
را با این تعبیر نشان میدهد.

تصویر  4ـ نمودار حالت و جریان الگوی انتشار باس (استرمن )511 :0196

 Nجمعیف نل
 Pجمعیف پذیرندگان بالقوا (افرادی نن ههوز نپذیرفتناند).
 Aجمعیف پذیرندگان (پذیرفتگان)
N=P+A

()8-1

 cنرخ تماس
 iنسبف پذیرش
 aضری ا ربخشی تبلیغات.
()1-1
 = cPنرخ تماس نل نن در آن تماسها میان پذیرندگان بالقوا صورت میگیرد.
()9-1
) = ciP(A/Nپذیرش بنواسطة تبلیغات توصینای
()1-1
 = aPپذیرش بنواسطة تبلیغات
 ARنرخ پذیرش
در این الگو :نرخ پذیرش = پذیرش بنواسطة تبلیغات  +پذیرش بنواسطة تبلیغات توصینای
()1-1
پس در این الگو AR :یا نرخ پذیرش = )aP+ciP(A/N

این الگو شامل مهاب خارجی آگاهی و پذیرش اسف نن غالباً تأ یر تبلیغات با آن تعبیر و
تفسیر میشود .بنیورنلی ،دو گونن تبلیغ میتوان در نظر گرفف :داخلدی ندن بدنوسدیلة
تولیدنههدگان محصول انجار میشود و خارجی نن بدنوسدیلة نداربران محصدول انجدار
میشود .در این الگو ،نرخ پذیرش نل ( )ARعبارت اسف از مجموع پدذیرش ناشدی از
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تبلیغات توصینای (و بنیور ضمهی ،دیگر بازخوردهای مثبدف جمعیدف پذیرنددگان یدا
تعداد مصرفنههدگان محصول) و پذیرش ناشی از تبلیغدات و دیگدر عوامدل خدارجی.
پذیرش حاصل از تبلیغات توصینای دریقاً مشابن الگوی آماد (لجستین) انتشار ندوآوری
فرمولبهدی می شود .باس فرض نردا اسف احتمال آنکن ین پذیرندة بالقوا محصول یا
نوآوری جدید را ازیریس ررار گرفتن درمعرض تبلیغات و حجدم آنهدا و دیگدر عوامدل
خارجی بپذیرد ،در هر دورة زمانی مقدار ابتی اسف .زمانی نن ین نوآوری وارد جامعن
میشود و جمعیف پذیرندگان ههوز صفر اسف ،تهها مهب پذیرش ،عوامل خارجی مانهدد
تبلیغات و ایالع رسانی اسف .در ابتدای فرایهد انتشار ،تأ یر تبلیغدات در بیشدترین حدد
خود ررار دارد و بنتدریج با ناه

جمعیف پذیرندگان بالقوا بنیور یکهواخف نداه

مییابد (استرمن .)113-111 :8931
باس نیی معتقد اسف اشاعة محصوالت نوین از الگوی Sشکل تبعیف مینهد .بن رغم
ناربرد گستردة الگوی باس در حوزاهای مختل  ،انتقادهایی هم بن آن وارد شددا و در
سن دهة گذشتن تالشهایی درجهف توسعة الگوی اولین صدورت گرفتدن اسدف .فدرض
الگوی باس این اسف نن هر فرد ،درنهایف ،محصول جدید را مدیپدذیرد و پذیرنددگان
هرگی دسف از استفادا از نوآوریها نمینشهد .بنعالوا ،بدندلیدل ایهکدن ندرخ تمداس و
نسبف پذیرش هر دو مقدار ابتی هستهد ،نخستین پذیرندگان بن همان اندازا مدیتوانهدد
پذیرندگان بالقوا را بن پذیرش وادار نههد نن افرادی نن اخیراً پذیرفتناند (همان.)189 :
 1-1-4الگوی انتشار نوآوری راجرز

راجرز 8در سال  8311نظریة «انتشار نوآوریها» 1را ارائن نرد .او در نتا خدود بدا عهدوان
انتشار نوآوریها این نظرین را مطرح نرد نن نوآوریها بدنشدکل یدن مهحهدی Sشدکل در
جامعن گسترش مییابهد (2003: 189-191

) .در این نظرین ،ابتدا گروهی از پذیرندگان

اولین از نوآوری استفادا مینههد و سپس گروا نثیری از جامعن آن را میپذیرند تا ایهکدن آن
نوآوری در جامعن عادی و رایج میشود .در نظریة انتشار نوآوری راجدرز سدعی مدیشدود

2. Diffusion of Innovations (DOI) theory

1. E. M.
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ایالعاتی دربارة روش مهاس

مقاله

برای پذیرش ین یرح نوآورانن ،از مرحلة ساخف و اختراع

تا مرحلة ناربرد و رواج ،ارائن شود .در بسیاری از نوآوریها تمایل یبیعی افراد بن تبلیغدات
دیگران با گذشف زمان تغییر مینهد .معموالً بن محض ایهکدن افدراد بدن

توصینای و ترغی

نوآوری عادت نردند ،تبلیغات توصینای از بدین مدیرود و نسدانی ندن بدنتدازگی اندیشدة
جدیدی را پذیرفتناند ،بی
رط استفادا و ناه

از آنها نن پی تر پذیرفتناند ،مایلاند درمورد آن صحبف نههدد.

تبلیغات توصینای را مدیتدوان بدا تفکیدن جمعیدف پذیرنددگان بدن

گرواهای مختلفی نن هرین نمایانگر درجات مختلفی از استفادا و تمایل بن استفادا هستهد،
در چارچو
برحس

انتشار نوآوری بیدان ندرد (اسدترمن  .)183 :8931در الگدوی راجدرز ،افدراد را
1

8

سرعف پذیرش در پهج دستة نوآوران ،زودپذیران یا نخستین پذیرندگان ،انثریف
3

9

1

آغازین یا انثریف زودپذیر ،انثریف واپسین یا انثریف نهدپذیر و دیرپذیران یبقدنبهددی
مینههد .در اغل

نظارهای اجتماعی ،نخستین پذیرندگان رهبری افکار عمومی مدردر را در

دسف دارند و پذیرندگان بالقوا برای نس
مینههد (2003: 189-191

ایالعات و مشدورت بدن ایدن گدروا مراجعدن

).

راجرز انتشار نوآوری را فرایهدی معرفی مینهد نن براساس آن ،ندوآوری ،در یدول
زمان ،ازیریس مسیرهایی میان اعضای ین نظار اجتماعی توزی میشود ( .)ibidنوآوری
بن عقیدة او اندیشن یا شیوا یا شیئی اسف نن افراد آن را جدید و نو تلقی مینههد یدا در
نظرشان تازا جلوا مینهد.

 5مبانی نظری
 0-5گامهای مدلسازی در پویاییشناسی سامانه
استرمن روش پویاییشهاسی سامانن را در رال

پهج گار تکرارشوندا معرفی مینهدد ندن

عبارتاند از:

3. early majority

2. early adopters

1. innovators

5. laggards

4. late majority

مقاله
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تصویر  5ـ پنج گام مدلسازی در رویکرد پویاییشناسی سامانه

 1-5اجزای الگوهای پویاییشناسی سامانه
 0-1-5نمودار علت ـ معلولی

9

نمودار علف -معلولی یا علّی و معلولی در حکم سهگ بهای الگدو اسدف .دلیدل آن ایدن
اسف نن ساختار سامانن ابتدا با این نمودار ترسیم میشدود .ایدن نمدودار ابدیاری بدرای
ترسیم ارتبایات علّی میان مجموعنای از متغیرها یا عوامل درگیر در داخل سامانن اسف.
عهاصر نمودار علف -معلولی عبارتاند از متغیرها (عوامل) و پیکانهدا (روابدط) .متغیدر
عبارت اسف از وضعیف ،اردار یا تصمیمی نن میتواند سایر متغیرها را تحف تأ یر ررار
دهد یا از آنها تأ یر بپذیرد .متغیرها ممکن اسف ،مانهد سود و بهراوری ،نمّدی یدا رابدل
سهج

باشهد یا ،مانهد انگییا ،اعتماد ،اعتبار ،خستگی و تصویر ذههی مردر ،نیفی یا نرر

باشهد .معموالً اندازاگیری مستقیم متغیرهای نیفی نار آسانی نیسف و یکی از امتیدازات
ترسیم نمودارهای علف -معلولی وارد نردن این نوع متغیرها در فرایهد مدلسازی

اسف.

در نمودارهای علف -معلولی ،برای نار متغیرها باید از ین اسم یا عبارت اسمی استفادا
نرد ،زیرا روابط علّی بیاننههدة عمل انجارشدا (فعل) هستهد و نمدودار علدف -معلدولی
ساختار الگو را بیان مینهد ،نن رفتار آن را .عهصر دور نمودارهای علف -معلولی روابدط

1. causal loop diagram
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میان متغیرها اسف .پیکان رابطة علّی میان دو متغیدر یدا میدیان تغییدر در وضدعیف ایدن
متغیرها را نشان میدهد .اگر متغیر ال

بر متغیر

ا ر بگذارد ،ایدن ارتبدا را بدن ایدن

صورت نشان میدهیم:

تصویر  6ـ اثر متغیر الف بر متغیر ب

پس از ایهکن ارتبا علّی میان دو متغیر تشخیص دادا شد ،الزر اسف نوع ارتبدا میدان
آن دو نیی مشخص شود .در حالف نلی ،دو نوع ارتبا میان دو متغیدر رابدل تشدخیص
اسف:
تغییر در ال

بن تغییر

در همان جهدف مهجدر شدود و دو متغیدر در یدن جهدف

حرنف نههد:

تصویر  7ـ تغییر متغیر ب در جهت تغییر متغیر الف

تغییر در ال

بن تغییر در خالف جهف

مهجدر شدود و دو متغیدر در جهدفهدای

متضاد حرنف نههد:

تصویر  8ـ تغییر متغیر ب خالف جهت تغییر متغیر الف

بنعبارتدیگر ،درصورتینن افیای
در متغیر

یا ناه

در متغیر ال

باع

شود ،حرنف دو متغیر در ین جهف اسدف و اگدر افدیای

افیای

یا ناه

یدا نداه

در

مقاله
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شود ،حرنف دو متغیدر در جهدفهدای

متضاد صورت میگیرد .در رابطة میان متغیرها ،ارتبا نوع اول با عالمف مثبف و ارتبا
دادا میشدود .در تعیدین عالمدف رابطدة

نوع دور با عالمف مهفی بر روی پیکان نمای

علّی فرض بر آن اسف نن سایر متغیرها ابف هستهد و هدف بررسی ا ر تغییرات متغیدر
مستقل بر متغیر وابستن اسف (استرمن .)181 :8931
 1-1-5حلقههای علّی

از ترنی

روابط علف  -معلولی در ین دایرة بستن ،دایرة علف  -معلولی حاصل میشود.

دایرا یا حلقة علّی ابیاری مفهومی برای توضیح فرایهد پویاییشهاختی اسدف ندن در آن
زنجیراای از روابط علّی ،مجموعنای بستن از روابط را تشکیل میدههد و درنهایدف ،بدن
متغیر اولین (علف) وصل میشوند .ورتی مجموعنای از متغیرهدا در یدن مسدیر متصدل
بستن بن یکدیگر وصل میشوند ،حلقة علّی را تشکیل میدههد .بدنایدنترتید  ،در یدن
حلقة علّی ورتی براساس شرایط مسئلن از ین متغیر شروع مینهیم ،باید مجددداً بدن آن
متغیر بازگردیم .حلقة بستن عهصر مهمی را در ساختار سامانن بن وجود میآورد نن بن آن
بازخورد 8میگویهد .بازخورد این مفهور را دربر دارد نن تغییرات ین متغیر سرانجار بدر
مقدار آتی خود آن متغیر نیی ا ر خواهد داشف .نگرش مبتهی بر بازخورد با نگرش خطی
تفاوت دارد .در نگرش خطی روابط میان دو متغیر ینسوین اسف .وجدود بدازخورد در
حلقنها باع

ایجاد الگوهای رفتاری در حلقن میشود ندن در نلدیتدرین تقسدیمبهددی

میتوان آن را بن حلقنهای تقویفنههدا 1و حلقنهای تعادلی 9تقسیم نرد.
حلقنهای تقویفنههدا ،ساماننهای بازخورد مثبف هستهد .در بازخورد مثبدف تغییدر
ین متغیر بن تغییر خود آن متغیر در همان جهدف مهجدر مدیشدود .ایدن ندوع حلقدنهدا
میتوانهد رفتار رشدیابهدا یا تهیلیابهدا از خود نشان دههد .بدرای حلقدنهدای مثبدف از
عالمف  +یا  Rاستفادا میشود (همان.)198 :

3. balancing loop

2. reinforcing loop

1. feedback
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تصویر  9ـ نماد حلقۀ تقویتکننده یا مثبت

تصویر  01ـ حلقۀ تقویتکننده برای دو متغیر فرضی

حلقة تعادلی ،پایداری در بازگشف بن نقطة تعادلی یا هدف تعیینشدا بدرای سدامانن
را نشان میدهد .در بازخورد مهفی ،تغییر ین متغیر بن تغییدر خدود آن متغیدر در جهدف
عکس مهجر خواهد شد .وجود بازخورد مهفی در این نوع حلقنها باع
شدن وضعیف سامانن از نقطة هدف ،مییان بازخورد مهفی افیای

میشود با دور

یابد و سامانن بنسمف

نقطة هدف هدایف شود .برای حلقنهای مهفی از عالمف  -یا  Bاستفادا میشود .میتوان
این حلقنها را نارگذاری یا شماراگذاری نرد تا از هم تفکین شوند (همانجا).

تصویر  00ـ نماد حلقۀ تعادلی یا منفی

تصویر  01ـ حلقۀ تعادلی برای دو متغیر فرضی

مقاله

 1-1-5نمودار حالت و جریان
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برای در بهتر رفتار سامانن الزر اسف روابط میان متغیرهدا و مقددار متغیرهدا در یدول
زمان بن نمن رایانن شبینسازی شود .متغیرهای الگو بن سن گروا عمدا تقسیم میشوند:
متغیر حالف 1،متغیر نرخ و متغیر نمکی 9.پس از شهاسایی متغیرها و ابفها 3،مدیتدوان
ترنی

آنها را در ین نمودار حالف و جریان نشان داد.

متغیرهای حالف عهاصری هستهد نن مقدار آنهدا در یدول یدن دورة زمدانی شدکل
میگیرد .متغیر حالف بیانگر وضعیتی اسف نن چهانچن هدیچ تغییدری در سدامانن ایجداد
نشود ،آن وضعیف حفظ میشود .روش سادا برای شهاسایی این نوع متغیرها این اسدف
نن مقدار آنها را در هر لحظن از زمان میتوان تعیین نرد .متغیر حالدف ،اسدم و معمدوالً
بنصورت مقدار و تعداد اسف.

تصویر  01ـ نماد متغیر حالت در نرمافزار پاورسیم

جریان 1یا نرخ ورودی 1بن صورت پیکان با جهتی بنسمف متغیر حالف ترسیم مدیشدود
نن نشاندههدة افیای

حالف اسف و جریان یا نرخ خروجی 3بنصورت پیکان با جهتدی

بن سمف خارج متغیر حالف ترسیم می شود و نشان دههدة ناه

حالف اسف .هر متغیدر

حالف با مجموعنای از متغیرهای نرخ تغییر مینهد .متغیر نرخ نشاندههدة میدیان تغییدر
ین متغیر در واحد زمان اسف .متغیرهدای جریدان یدا ندرخ دارای همدان واحددِ متغیدر
حالف اند ،با این اختالف ندن در یدن بدازة زمدانی تعرید
جریانهای ورودی و خروجی نشاندههدة واپای

مدیشدوند .شدیرهای روی

جریان هستهد .تصمیمها و سیاسفها

براساس متغیرهای حالف اتخاذ می شود و با تغییر متغیرهای جریان آن تصمیمات اعمال

3. auxiliary variable

2. level or stock variable

1. stock and flow diagram

6. inflow

5. flow

4. constant
7. outflow
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میشوند .متغیر نرخ یا جریان ،فعل اسف .فعالیتی اسف نن اندازة متغیر حالدف را تغییدر
میدهد.

تصویر  04ـ نماد متغیر نرخ در نرمافزار پاورسیم

متغیرهای نمکی برای شفافتر نشان دادن روابط میان متغیرها و سهولف در نمای
معادالت بن نار میروند.

تصویر  05ـ نماد متغیر کمکی در نرمافزار پاورسیم

ابفهای الگو مقادیری هستهد نن تغییدر نمدینههدد و در معدادالت الگدو بدنعهدوان
ضری

بن نار میروند.

تصویر  06ـ نماد ثابت در نرمافزار پاورسیم

 6تحلیل دادهها
8

1

در الگوی انتشار نوآوری باس ،جمعیف پذیرندگان و جمعیف پذیرندگان بالقوا متغیرهای
حالف هستهد و در محیط نررافیار پاورسیم بنشکل مستطیل نشدان دادا مدیشدوند .نسدبف

2. potential adopters

1. adopters

مقاله

پذیرش ،نرخ تماس 8،ضری

مطالعات واژهگزینی 4
مدلسازی روند پذیرش واژهها...

001

ا ربخشی تبلیغات 1و جمعیف نل 9ابفهای الگدو هسدتهد و

بنشکل لوزی نمای

دادا میشوند و پدذیرش بدنواسدطة تبلیغدات توصدینای 3و پدذیرش

1

آنها بنشدکل دایدرا اسدف .ندرخ

بن واسطة تبلیغات متغیرهای نمکی الگو هستهد و نمای
پذیرش نیی متغیر نرخ الگو اسف .در این پژوه

با مبها ررار دادن الگوی پذیرش ندوآوری
3

1

3

باس ،متغیرهای جدیدی ،مانهد متغیر نیفیدف 1،رضدایف ،عدادت ،فخرفروشدی و سدطح
تور  81،بن سازاهای اصلی الگوی اولین اضافن شدا اسف.
 0-6متغیرهای حالت الگو
 جمعیف پذیرندگان بالقواپذیرندگان بالقوا افرادی هستهد نن معادل فارسی مصو را فعالً نپذیرفتناند.
 جمعیف پذیرندگانپذیرندگان افرادی هستهد نن معادل فارسی مصو را پذیرفتناند و بن نار میبرند.
 رضایفناتلر 88رضایف را درجنای از عملکرد ین سازمان میداندد ندن انتظدارات نداربر را
برآوردا میسازد .اگر عملکرد سازمان انتظدارات نداربر را بدرآوردا سدازد ،او احسداس
رضایف و در غیر این صورت ،احساس نارضایتی مینهد (نرامتی و همکداران .)38 :8911
بهابراین ،مهظور از رضایف ،احساس خشهودی اسف نن پسهدیدن و پذیرفتن و بدن ندار
بردن محصول را در پی دارد .دادة مربو بن ایدن متغیدر بدنصدورت فرضدی وارد الگدو
میشود و مقدار آن بین  1تا  811درصد اسف.
 سطح تورسطح تورد سدطح انتظدار نداربران از نیفیدف یدن محصدول و عملکدرد سدازمان
ارائندههدة آن اسف .دادة مربو بن این متغیر بنصدورت فرضدی وارد الگدو مدیشدود و
مقدار آن بین  1تا  811درصد اسف.

3. total population

2. advertising effectiveness

1. contact rate

6. quality

5. adoption from advertising

4. adoption from word of mouth

9. snobbishness

8. habituation

7. satisfaction

11. P.

10. expectation level
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 عادتعادت الگویی رفتاری اسف نن با تکرار مداور بن دسف مدیآیدد و شدامل هدر ندوع
رفتار ،گفتار یا ناری اسف نن فرد خودنار و ناخودآگاا انجار میدهد .در ایهجا ،مهظدور
از عادت ،عادت بن استفادا از معادلهای فارسی اسف نن در مقابل عادت بن اسدتفادا از
نلمات بیگانن ررار دارد.
1-6
-

متغیرهای نرخ الگو
نرخ پذیرش
8
نرخ تغییر رضایف
1
نرخ تغییر سطح تور
9
نرخ تغییر عادت

 1-6متغیرهای کمکی الگو
 پذیرش بنواسطة تبلیغاتتبلیغات تالشی اسف برای رساندن پیار بن دیگران ،بنمهظور ایجاد و تغییر نگدرش و
دگرگونی در رفتار و دان ایشان .تبلیغ عملی اسف نن در آن تولیدنههدا یا ارائندههددة
ین محصول با انجار فعالیفهایی سعی مینهد ناربر بالقوا را از تولید محصدول خدود
آگاا نهد .این عمل با روشهای گوناگونی انجار میشود .هر تبلیغی ،بدرای تأ یرگدذاری
بر مخای  ،شرایط ویژا و خاصی را مییلبد .هدف از تبلیغات ممکن اسف آگاا نردن،
متقاعد نردن یا یادآوری باشد.
 پذیرش بنواسطة تبلیغات توصینایپذیرش بنواسطة تبلیغات توصینای پذیرش بدنواسدطة ندوعی تدرویج رایگدان ،چدن
شفاهی و چن نتبی ،اسف نن در آن ناربرانی نن از محصول راضدیاندد و از آن اسدتفادا
مینههد ،دیگران را هم ترغی بن پذیرش و استفادا مینههدد .ایدن ندوع تبلیدغ یکدی از
مو سترین شیواهای تبلیغ اسف.

3. habitation change rate

2. expectation level change rate

1. satisfaction change rate

مقاله
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 نسبف پذیرشبرخورد افراد جامعن با یکدیگر در همة موارد بن پذیرش نوآوری مهجدر نمدیشدود.
تهها نسری از افرادی نن درمعرض نوآوری ررار میگیرند ،از آن استفادا خواههدد ندرد.
نسبتی از تماس ها ،نن پذیرندگان بدالقوا را مجدا بدن پدذیرش ندوآوری نهدد ،نسدبف
پذیرش نامیدا میشود.
 4-6ثابتهای الگو
 جمعیف نلجمعیف نل مجموع جمعیف پذیرندگان و جمعیف پذیرندگان بالقوا اسف.
 نرخ تماسنرخ تماس تعداد افرادی اسف نن در یدن واحدد زمدانی مشدخص بدا یکددیگر در
ارتبا اند .هرچن نرخ ارتبا افراد در جامعن باال باشد ،احتمدال ایهکدن بدا فدردی ندن از
نوآوری استفادا مینهد مالرات نههد ،افیای مییابد.
 نیفیفمهظور از نیفیف ،ویژگیهای ساختواژی ،آوایی و معهایی معادل فارسی ارائنشددا و
مصو اسف .دادة مربو بن این متغیر بنصورت فرضی وارد الگو میشود و مقددار آن
بین  1تا  811درصد اسف.
 فخرفروشیورود عهاصر ررضی بن ین زبان و رواج آنها معموالً بن دالیل و انگییاهای متفداوتی
بستگی دارد .از میان انگییاهایی نن زبانشهاسان برای ررضگیری زبانی عهوان نردااندد،
هانددف )311-313 :8311( 8بددرای دو انگیددیة «پددر نددردن خ هددای ارتبددایی در زبددان
ررضگیرندا» و «ارزش و اعتبار اجتماعی ،فرههگی ،سیاسی و علمی زبان ررضدههددا»
اهمیف بیشتری رائل شدا اسف .بننارگیری وارواژاها صرفاً بنمعهای نبود واژا در زبدان
وارگیرندا نیسف .گاا استفادا از وارواژا برای نس هویف یا اعتبار اجتماعی اسف.
 -ضری ا ربخشی تبلیغات

1. Ch. F.
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تغییر رضایف
1
تغییر عادت

مقاله

8

 5-6نمودار علت ـ معلولی
پس از مشخص نردن روابط میان متغیرها و مییان ا رپذیری متغیرها از یکدیگر ،نمودار
علف  -معلولی مسئلن بن صورت تصویر ( )83رسم شدا اسف .بندلیدل ایهکدن ندررافدیار
پاورسیم از زبان فارسی پشتیبانی نمینهد ،برای رسم این نمودار و نارگذاری متغیرها از
نررافیار وِنسیم استفادا شدا اسف.

تصویر  07ـ نمودار علت ـ معلولی پذیرش مصوبات فرهنگستان

2. habitation change constant

1. satisfaction change constant

مقاله
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 0-5-6حلقههای علّی

نمودار علف  -معلولی ،ابیاری برای ترسیم رابطن هدای علّدی یدن سدامانن اسدف ندن از
حلقنهای تعادلی و تقویفنههدا تشکیل شدا اسف .برای در بهتر مسئلن ،این حلقنهدا
بنصورت جداگانن بررسی شدااند .الگوی ارائنشدا در این پژوه  ،از سن حلقدة مهفدی
(تعادلی)  B2 ،B1و  B3و دو حلقة مثبف (تقویفنههدا)  R1و  R2تشکیل شددا اسدف.
نرخ پذیرش ،از دو متغیدر پدذیرش بدنواسدطة تبلیغدات توصدینای نداربران و پدذیرش
بن واسطة تبلیغات رسمی ازیریس مسئوالن تأ یر میپذیرد« .جمعیف پذیرندگان» با «ندرخ
پذیرش» افیای

مییابد ،درحالینن «جمعیف پذیرنددگان بدالقوا» بدا همدین ندرخ ندم

میشود.
دو متغیر «ضدری

ا ربخشدی تبلیغدات» و «جمعیدف پذیرنددگان بدالقوا» بدر متغیدر

«پذیرش بنواسطة تبلیغات» تأ یر میگذارند .در حلقة  ،B1افدیای
«پذیرش بنواسطة تبلیغات» میشدود و افدیای

«پذیرنددگان بدالقوا»
ایدن متغیدر نیدی باعد

موج

افیای

افیای

«نرخ پذیرش» میشود .اما افیای

ناه

میدهد ،تا جایی نن تمامی پذیرندگان بالقوا بن پذیرندگان بالفعل تبدیل شوند.

«نرخ پذیرش» «جمعیف پذیرندگان بالقوا» را

تصویر  08ـ حلقۀ B1

«جمعیف پذیرندگان بالقوا»« ،جمعیف پذیرندگان»« ،جمعیف ندل»« ،ندرخ تمداس»،
«فخرفروشی»« ،نسبف پدذیرش» و «رضدایف» بدر متغیدر «پدذیرش بدنواسدطة تبلیغدات
توصینای» تأ یر میگذارند .در حلقة  B2افیای
افیای

عواملی نن تأ یر مثبف دارندد ،موجد

«پذیرش بن واسطة تبلیغات» میشود و افیای

این متغیر نیی باع

افیای

«نرخ
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پذیرش» میشود .اما افیای
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«ندرخ پدذیرش» «جمعیدف پذیرنددگان بدالقوا» را نداه

میدهد ،تا جایی نن تمامی پذیرندگان بالقوا بن پذیرندگان بالفعل تبدیل شوند.

تصویر  09ـ حلقۀ B2

سن متغیر «نیفیف»« ،سطح تور » و «ضری
میگذارند .در حلقة  ،B3ناه
متغیر نیی باع

افیای

تغییر رضایف» بر متغیر «رضایف» تدأ یر

«سطح تور » موج

«افیای

رضایف» و افیای

ایدن

«سطح تور » میشود.

تصویر  11ـ حلقۀ B3

یکی از رااهای معرفی خدمات و محصوالت جدید ،تبلیغات بدنوسدیلة نداربران فعلدی
اسف .در حلقة  ،R1با افدیای

نداربران (پذیرنددگان) ،میدیان توصدین بدن افدراد دیگدر

بنواسطة تبلیغات توصینای نیی افیای

مییابد نن این خود تأ یر مثبتی بر نرخ پذیرش و

روند رشد پذیرندگان دارد و تعداد آنها را افیای

میدهد .مهظدور از حلقدة مثبدف ایدن

مقاله

اسف نن افیای
افیای

«جمعیف پذیرندگان» موج
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افیای

«تبلیغات توصدینای» مدیشدود و

«تبلیغات توصینای» نیی بر «نرخ پذیرش» تأ یر مثبدف دارد و بدا افدیای

پذیرش»« ،جمعیف پذیرندگان» نیی افیای
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«ندرخ

مییابد.

تصویر  10ـ حلقۀ R1

در حلقة  ،R2با افیای

«عادت» نداربران بدن اسدتفادا از معدادلهدای فارسدی« ،نسدبف

پذیرش» و درنتیجن ،مییان توصین بن افراد دیگر بن واسطة تبلیغات توصینای نیی افدیای
مییابد نن این خود تأ یر مثبتی بر «عادت» ناربران دارد و آن را افیای

میدهد.

تصویر  11ـ حلقۀ R2

 1-5-6نمودار حالت و جریان

پس از شهاسایی متغیرها و ابفهای الگو ،میتوان ترنی

آنهدا را در نمدودار حالدف و

جریان نشان داد .نمودار حالف و جریان در تصویر ( )19با نررافیار پاورسیم رسم شددا
اسف .بندلیل ایهکن این نررافیار از زبان فارسی پشتیبانی نمینهد ،نار متغیرها و ابفهدا
بن زبان انگلیسی نوشتن شدا اسف .برای در بهتر رفتار سامانن الزر اسف روابدط میدان
متغیرها و مقدار متغیرها در یول زمان بن نمن رایانن شبینسازی شود.
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تصویر  11ـ نمودار حالت و جریان الگوی پذیرش مصوبات فرهنگستان
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 6-6اعتبارسنجی الگو
الگو زمانی میتواند ابیاری مؤ ر باشد ندن بدنوسدیلة آن بتدوان فرایهددهای گونداگون را
بررسی یا بن نمن آن ،فرانامنها و سیاسفهای مختلد را بدا دیددگاا تفکدر نظدارمهدد
ارزیابی نرد .برای نس ایمیهان از اعتبار نتایج بررسی هدا و ارزیدابی هدا ،اعتبارسدهجی
الگو شریی الزر و ضروری اسف .اعتبارسهجی الگو در دو بخ مفهومی و رایاندنای و
در دو مرحلن انجار میشود .در مرحلة اول ساختار و روابط ازیریس اعتبارسدهجی الگدو
در شرایط حدی تأیید میشود و در مرحلة بعد درف الگوی یراحیشددا در پدی بیهدی
رفتار متغیرها بررسی میشود .در بخ مفهومی ،توضیحات ارائنشددا در جددولهدای
( )9( ،)1( ،)8و ( )3بن عهوان نظرات پشتیبان روابط موجود در الگو اسف .عالوابدراین،
از نظرات سایر استادان و خبرگان نیی استفادا میشود .برای ارزیابی الگوی رایاننای ابتدا
الگوی رفتاری متغیرهای مربو بن استفادة وارعی ،بنعهوان متغیر مهم و مرج  ،انتخدا
میشود .سپس آزمونهای سازگاری ابعدادی 8،نفایدف مدرز 1،تأییدد پدارامتر 9،ارزیدابی
ساختاری 3،شدرایط حددی 1و رفتدار نامتعدارف و آزمدون تحلیدل حساسدیف 1بررسدی
میشود.
 0-6-6آزمون سازگاری ابعادی

این آزمون بن این پرس

پاسخ میدهد نن آیا ابعداد متغیرهدا در تمدار معدادالت در دو

سمف معادلن ،در حالف موازنن ررار دارند یا نن .موازنة واحدهای دو سمف معادلنهدا در
الگوی ارائنشدا بن نمن نررافیار پاورسیم تأیید شددا اسدف .در صدورت عددر تأییدد،
نررافیار با عالمف سؤال این ناسازگاری را نشان میدهد.
 1-6-6آزمون کفایت مرز

این آزمون بن این پرس

پاسخ میدهد نن آیا مفاهیم و متغیرهای مهم مرتبط با موضوع

2. boundary adequacy test

1. dimensional consistency test

4. structure verification test

3. parameter verification test

6. sensitivity analysis test

5. extreme conditions test
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در داخل مرز الگو ررار گرفتناند یا نن .با استفادا از نظر خبرگدان و پیشدیهة پدژوه

در

شهاسایی متغیرها و روابط میان متغیرها ،نفایف مرز تأیید میشود.
 1-6-6آزمون تأیید پارامتر

در این آزمون ،پس از مطالعة مبانی نظری ،با بررسی الگوهای مرج و مقایسدة آنهدا بدا
الگوی ارائنشدا ،چهانچن تهارضی در صورتبهدی الگو از بُعدد عدددی مشداهدا نشدود،
الگو مورد تأیید نارشهاسان و افراد خبرة این حوزا خواهد بود.
 4-6-6آزمون ارزیابی ساختاری

همانیور نن گفتن شد ،متغیر پدذیرش ندوآوری دارای الگدوی رفتداری Sشدکل اسدف.
چهانچن نتایج شبینسازی رفتار متغیر پذیرش در این مقالن مشابن رفتار پدذیرش ندوآوری
در دنیای وارعی و پژوه های گذشتن در این زمیهن باشد ،صحف مدلسازی انجارشددا
تأیید میشود .تصاویر ( )11( ،)11( ،)13و ( )13رفتار وارعدی و ندرخ افدیای

نداربرد

واژاهای «بالگرد»« ،هلینوپتر»« ،یارانن» و «سوبسید» را در یول زمدان ،در یدی بیسدف
سال اخیر ،نشان میدههد .این تصاویر دارای الگوی رفتاری Sشکلاند.

تصویر  14ـ نمودار رفتار استفادۀ واقعی و نرخ افزایش کاربرد واژۀ بالگرد
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تصویر  15ـ نمودار رفتار استفادۀ واقعی و نرخ افزایش کاربرد واژۀ هلیکوپتر

تصویر 16ـ نمودار رفتار استفادۀ واقعی و نرخ افزایش کاربرد واژۀ یارانه

تصویر  17ـ نمودار رفتار واقعی و نرخ افزایش کاربرد واژۀ سوبسید
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 5-6-6آزمون شرایط حدی و رفتار نامتعارف

ررار دادن برخی متغیرهای اصلی در حالف حددارلی و حددانثری و بررسدی خروجدی،
یکی از روشهای آزمون الگو اسف .در آزمون شرایط حدی بن این پرسد پاسدخ دادا
میشود نن آیا تمار معادالت درصورتینن درمعرض مقادیر حدی ،امدا ممکدنِ متغیرهدا
ررار گیرند معهادار هستهد یا خیدر .در ایدن آزمدون بدا حدذف تدأ یر متغیرهدا ،تغییدرات
نامتعارف بررسی میشود.
در آزمون اول ،ضدری ا ربخشدی تبلیغدات صدفر فدرض شددا اسدف .نتیجدة ایدن
مقداردهی نشان میدهد متغیر پذیرندگان درصورت حذف تبلیغات یا ناه ا ربخشدی
آن ،رفتار نامتعارفی از خود نشان خواهد داد و این رفتار مهطبس بدر رفتدار Sشدکل ،ندن
رفتار اصلی و مورد انتظار اسف ،نیسف.
در آزمون دور ،نرخ تماس ناربران با یکدیگر ،صفر فرض شددا اسدف .نتیجدة ایدن
مقداردهی نشان میدهد متغیر پذیرندگان ،درصورتینن با هم در ارتبدا نباشدهد ،رفتدار
نامتعارفی از خود نشان خواهد داد و این رفتار مهطبس بر رفتار Sشکل ،نن رفتار اصلی و
مورد انتظار اسف ،نیسف.
در آزمون سور ،امتیاز نیفیف واژة مصو بن لحاظ ساختواژی ،آوایدی و معهدایی ،از
 811واحد 1 ،واحد فرض شدا اسف .نتیجة این مقداردهی ندن بسدیار نمتدر از مقددار
پی فرض ( )11اسف ،نشان میدهد متغیر پذیرندگان درصدورت نداه نیفیدف واژا،
رفتار نامتعارفی از خود نشان خواهد داد و این رفتار مهطبس بر رفتار Sشکل ،ندن رفتدار
اصلی و مورد انتظار اسف ،نیسف.
در آزمون چهارر ،مییان فخرفروشی بن استفادا از واژاهای بیگانن ،از  811واحد31 ،
واحد فرض شدا اسف .نتیجة این مقداردهی نن بسیار بیشتر از مقدار پی فدرض ()81
اسف ،نشان می دهد متغیر پذیرنددگان درصدورت افدیای فخرفروشدی بدن اسدتفادا از
واژاهای بیگانن ،رفتار نامتعارفی از خود نشان خواهد داد و این رفتار مهطبدس بدر رفتدار
Sشکل ،نن رفتار اصلی و مورد انتظار اسف ،نیسف.
 6-6-6آزمون تحلیل حساسیت

در آزمون تحلیل حساسیف ،با تغییر متغیرها ،تأ یر این تغییرات بررسی میشود.
تصاویر ( )11و ( )13نتایج آزمون حساسیف بن ا ربخشی تبلیغات را نشان میدههدد.

مقاله
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پیدا مینهد

و واژاها زودتر جا میافتهد.

تصویر  18ـ نمودار رشد پذیرندگان در شرایط تأثیر تبلیغات = 1/11116

تصویر  19ـ نمودار رشد پذیرندگان در شرایط تأثیر تبلیغات = 1/11111

تصاویر ( )91و ( )98نتایج آزمون حساسدیف بدن نیفیدف واژا را نشدان مدیدههدد.
براساس نتایج شبینسازی ،اگر واژاها از نیفیف خوبی برخوردار باشدهد ،زمدان پدذیرش
ناه

پیدا مینهد و زودتر جا میافتهد.

تصویر  11ـ نمودار رشد پذیرندگان در شرایط کیفیت = %01
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تصویر  10ـ نمودار رشد پذیرندگان در شرایط کیفیت = %81

تصاویر ( )91و ( )99نتایج آزمون حساسدیف بدن فخرفروشدی را نشدان مدیدههدد.
براساس نتایج شبین سازی ،با افیای

فخرفروشی بدن اسدتفادا از نلمدات بیگاندن ،زمدان

پذیرش معادلهای فارسی بیشتر میشود.

تصویر  11ـ نمودار رشد پذیرندگان در شرایط فخرفروشی = %01

تصویر  11ـ نمودار رشد پذیرندگان در شرایط فخرفروشی = %61

مقاله
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 7-6تدوین و ارزیابی سیاستها
پس از تعیین ساختار و رواعد ریاضی حانم بر متغیرها و اعتبارسهجی الگو ،سیاسدفهدا
و فرانامنهای مختلفی پیشههاد میشود و آ ار این سیاسفها با شبینسازی مورد بررسدی
ررار میگیرد .با توجن بن رفتار سامانن ،مییان اسدتفادا از معدادلهدای فارسدی ،در ابتددا،
دارای رشد اندنی بودا و سپس دارای رشد نمایی میشود نن سرعف این رشد بن مرور
زمان ناه

مییابد .با اتخاذ سیاسفهایی میتوان این رفتار را واپای

یا هدایف ندرد.

میتوان تدابیری اندیشید نن با گذشف زمان از تعداد ناربران معادلهای بیگانن ناسدتن و
بر استفادانههدگان از معادلهای فارسدی افدیودا شدود .بدرای رسدیدن بدن ایدن هددف،
فرانامنهای متفاوتی را میتوان معرفی و نتایج اعمال هر نددار را بررسدی ندرد .در ایدن
پژوه

چهار فرانامن ارزیابی شدا اسف:

 )8افیای

تبلیغات و ایالعرسانی

 )1افیای

سرعف نار واژاگییهی

 )9افیای

نیفیف نار واژاگییهی

 )3ناه

تفاخر بن استفادا از واژاهای غیرفارسی.

 0-7-6افزایش تبلیغات و اطالعرسانی

در دنیای ررابتی امروز سازمانها از ابیارهای تبلیغاتی گوناگونی برای معرفی خدمات و
محصوالت خود استفادا مینههد تا از سدایر رریبدان عقد

نمانهدد .عوامدل مختلفدی در

ا ربخشی ین پیار تبلیغاتی ا رگذار اسف .ین تبلیغ ،چن رادیویی و چن تلویییونی و چن
مطبوعاتی ،باید بتواند با مخای

ارتبا برررار نهد و توجن او را جلد

نمایدد .در ایدن

فرانامن ،ابتدا ،ا ر تبلیغات را مقدار فرضی  1,11111در نظر میگیریم و سپس این مقدار
را دا برابر مینهیم و  1,1111در نظر میگیریم .براساس نتایج شبینسازی ،افدیای

ا در

تبلیغات تأ یر چشمگیری بر زمان و مییان پذیرش دارد.
 1-7-6افزایش سرعت کار واژهگزینی

اردار بنمور فرههگستان در ارائة واژاهای مصو

ازجملدن مهدمتدرین دالیدل پدذیرش
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اسف .اگر واژاگییهی با سرعف بیشتری صورت گیرد ،ناربران بدن اسدتفادا از واژاهدای
جدید بیگانن عادت نمینههد و بن مرور زمان با افیای

عدادت نداربران بدن اسدتفادا از

معادلهای فارسی ،نسبف پذیرش و درنتیجن ،مییان توصدین بدن افدراد دیگدر بدنواسدطة
تبلیغات توصینای نیی افیای

مییابدد .براسداس نتدایج شدبینسدازی ،افدیای

سدرعف

واژاگییهی تأ یر چشمگیری بر زمان و مییان پذیرش دارد.
 1-7-6افزایش کیفیت کار واژهگزینی

جانشین ساختن معادلهای فارسی هموارا محل مهارشن و موضوع چونوچدرا و سدب
انواع وانه ها ازسوی مردر ،مترجمان ،زبانشهاسان و متخصصان حدوزاهدای مختلد
علور بودا اسف .ناربران گاهی واژاهای مصو

فرههگسدتان را معدادل مهاسدبی بدرای

نلماتی نن از زبانهای دیگدر وارد زبدان فارسدی شددااندد نمدیدانهدد ،ایدن واژاهدا را
نمیپذیرند و بن نار نمیبرند .براساس نتایج شبینسازی ،افیای

نیفیف نار واژاگییهدی

تأ یر چشمگیری بر زمان و مییان پذیرش دارد.
 4-7-6کاهش تفاخر به استفاده از واژههای غیرفارسی

یکی از مهمترین عوامل نفدوذ نلمدات خدارجی ،در هدر دورا ،در درجدة اول ،فخدر و
مباهات بن تکلم و سخنگویی بدن زبدان بیگاندة غالد

اسدف و مهشدأ آن خدودنمبیهدی

اجتماعی اسف .براسداس نتدایج شدبینسدازی ،نداه

تفداخر بدن اسدتفادا از واژاهدای

غیرفارسی تأ یر چشمگیری بر زمان و مییان پذیرش دارد.

 7نتایج
برای افیای مییان پذیرش واژاهای پیشههادی فرههگسدتان ازسدوی جامعدن و اسدتفادا از
معادلهای فارسی بنجای لغفها و اصطالحات بیگانن ،اولین رددر ،ایدالعرسدانی و آگداا
نردن مردر اسف .ایالعرسانی و آگاهی دادن بن ناربران ،زمان ارائة معادلهدای فارسدی و
سرعف عمل در امر واژاگییهی ،عادت بن استفادا از معادلهای فارسدی و نلمدات بیگاندن،
نیفیف معادلهای فارسی ،سطح تور و رضدایف نداربران و فخرفروشدی بدن اسدتفادا از

مقاله
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واژاهای بیگانن از عوامل مؤ ر بر پذیرش معادلهای فارسی هستهد .برای یافتن پاسخ ایدن
پرس نن چرا ناربران زبان فارسی در گفتار و نوشدتار فارسدی از نلمدات بیگاندنای ندن
معادل فارسی دارند استفادا مینههد و معادلهای مصو را نمیپذیرندد ،یدن نظرسدهجی
در فضای مجازی در یکی از شبکنهای اجتماعی انجار گرفف .در ایدن نظرسدهجی 8911
فارسیزبان تحصیلنردا ،اعم از زن و مرد ،شرنف نردند و بن پرسد «دلیدل اسدتفادا از
واژاهای بیگانن چیسف؟» پاسخ دادند« .نس مهیلف اجتمداعی»  111ر،ی« ،ارتبدا زیداد
ناربران فارسیزبان با محتوای غیرفارسی»  131ر،ی« ،عادت بن استفادا از نلمات بیگاندن»
 331ر،ی« ،ناآگاهی از خطر تضعی زبان فارسدی»  391ر،ی« ،تعلدس خدایر نداشدتن بدن
فرههگ و هویف ملی»  919ر،ی و «نارسایی واژاهای فارسی در انتقال دریس مفهدور» 931
ر،ی را در این نظرسهجی نس نردند .در نظرسدهجی دیگدری 811 ،جملدن از مکالمدات
روزمرة دا زن و مرد تحصیلنردا ،نن هر ندار از این جملدنهدا دارای حددارل یدن واژة
بیگانن با معادل فارسی رایج بدود ،در اختیدار  311و ندویس فارسدیزبدان زن و مدرد در
گرواهای سهی مختل ررار گرفف و از ایشان خواسدتن شدد انگیدیا و احسداس خدود را
نسبف بن این جملنها ،چن در مقار نویسهدا یا گویهدا و چن در مقار خوانهددا یدا شدهوندا،
بیان نههد .بی از نیمی از افراد دلیدل اسدتفادا از واژاهدای انگلیسدی را «عددر آگداهی از
معادلهای فارسی» یا «نارسایی واژاهای فارسی در انتقال دریس مفاهیم» عهدوان نردندد .در
مقار خوانهدا یا شهوندة نلمات بیگانن نیی اغل تصور مدینردندد فدردی ندن در گفتدار و
نوشتار فارسی در استفادا از واژاهای بیگانن زیداداروی مدینهدد ،در پدی «نسد مهیلدف
اجتمدداعی» اسددف .شددهوندگان واژاهددای بیگانددن ایددن احسدداس ناخوشددایهد را متقددابالً بددا
بننارگیری واژاهای بیگانن جبران مینردند تا «مهیلف اجتماعی» خود را در مقابل گویهددا
باال ببرند .براساس نتایج این نظرسدهجی ،اسدتفادا ندردن یدا نکدردن از نلمدات بیگاندن و
معادلهای فارسی بستگی بن بافف و مورعیف هدم دارد .ایدن موضدوع اهمیدف «تبلیغدات
توصینای» در الگوی پژوه را نشان میدهد.
عوامل مؤ ر بر پذیرش معادلهای فارسی و مصو  ،نن متغیرهای الگوی این مقالدن
هستهد ،بن چهار دستة «آموزش ،تبلیغات ،ایالعرسانی ،دستورالعملها ،بخد نامدنهدا»،
«سرعف عمل ،زمان ،عادت بن استفادا»« ،نیفیف و ویژگیهای صرفی و معهایی واژاهدا»
و «نگرشها و گرای های ناربران زبان و متولیان واژاگییهی» تقسیم شدااند .بدا اتخداذ
سیاسفهایی میتوان مییان پذیرش را هدایف نرد و تدابیری اندیشدید ندن بدا گذشدف
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زمان از تعداد ناربران معادلهای بیگانن ناستن و بر استفادانههدگان از معادلهای فارسی
افیودا شود .برای رسیدن بن این هدف فرانامنهای مختلفی را میتوان یراحدی و نتدایج
هر ندار را بررسی نرد .در این پژوه

چهار فرانامن مورد ارزیابی ردرار گرفتدن اسدف.

اولین ،مؤ رترین و مهمترین فرانامة پیشههادی ،افیای

تبلیغات و ایالعرسانی اسف .در

دنیای ررابتی امروز سازمانها از ابیارهای تبلیغاتی گوناگونی بدرای معرفدی خددمات و
محصوالت خود ،برای ررابف با رریبان استفادا مینههد .عوامدل مختلفدی در ا ربخشدی
ین پیار تبلیغاتی ا رگدذار اسدف .یدن تبلیدغ ،چدن رادیدویی و چدن تلویییدونی و چدن
مطبوعاتی ،باید بتواند با مخای

ارتبا برررار نهد و توجن او را بن خود جلد

نمایدد.

یکی از رااهای معرفی خدمات و محصوالت جدید ،تبلیغات بدنوسدیلة نداربران فعلدی
اسف .با افیای
افیای

ناربران ،مییان توصین بن افراد دیگر بنواسدطة تبلیغدات توصدینای نیدی

مییابد نن این خود تأ یر مثبتی بر نرخ پذیرش و روند رشد پذیرنددگان دارد و

تعداد آنها را افیای

میدهدد .رسداننهدا و شدبکنهدای اجتمداعی بدا میلیدونهدا نداربر

فارسیزبان هم در تقویف و هم در تضعی
میتواند در ناه

زبان فارسی نق

مهمی دارند .توجن رسانن

مقاومف عمور جامعن بدنویدژا دانشدگاهیان مدؤ ر باشدد .عدالوابدر

رساننها و آموزشوپرورش ،دیگر سازمانهدا و نهادهدا نیدی بایدد بدرای فرههدگسدازی
استفادة صحیح از زبان فارسی و پاسداری از آن بن میددان بیایهدد .نارمهددان ،اسدتادان و
دانشجویان واژاگییهی فرههگستان زبان و اد

فارسی نیی مدیتوانهدد در شدفافسدازی

فعالیفهای فرههگستان در حوزة واژاگییهی و واژاسازی مؤ ر باشهد .بن همین مهظور و
با هدف حفاظف از زبان فارسی ،مدرسة توسعة پایدار 8یرح جدیدی با عهوان «پدوی
پاسداری مردمی از زبان فارسی» در دسف دارد نن با دغدغة پاسدداری از زبدان فارسدی
بن عهوان عهصر نلیدی هویف ملی و همسو با اصول توسدعة پایددار برنامدنریدیی شددا
اسف .فرههگستان زبان و اد

فارسی میتواند برای پیشبرد اهداف و برنامنهای خود از

چهین یرحهایی حمایف نهد ،با مجریان آن همکاری داشتن باشد و نیروهای متخصدص
خود را در اختیارشان ررار دهد .همچهین الزر اسف گروا مستقل و مجیایدی بدا عهدوان
گروا جامعنشهاسی زبان فارسی در فرههگستان تشکیل شود تا از دیدگاا علمی ،مسدائل
1. http://sdschool.ir/
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اجتماعی زبان فارسی را بررسی و سمفوسوی مطالعات برنامنریدیی زبدان و ازجملدن
واژاگییهی را بهتر و دریستر و با توجن بن وارعیات جامعن مشخص نهد .در حال حاضر،
مدارس و دانشگااها و رساننها ،نن وظیفة ایالعرسانی و تبلیغ ،بیشتر بدر عهددة ایشدان
اسف ،نسبف بن مصوبات فرههگستان یا ناآگاا و بیتوجناند و الیامدی بدرای اسدتفادا از
این واژاها نمیبیههد یا از مصوبات تا حدودی آگاهی دارند و با تعص

و جبهنگیری و

بندالیل غیرزبانی با بن نار بردن آنها مخالفف مینههد .بن نظر میرسد اولین ردر افیای
پذیرش و ایالعرسانی و آگاا نردن ناربران اسف نن ناه

مقاومدف ایشدان را در پدی

دارد .از آ ار و نتایج این اردامات میتوان بن تغییر نگدرش افدراد و نداه
مقابل استفادا از معادلهای فارسی اشارا نرد .هدف فعلی پدوی
زبان فارسی نیی افیای

مقاومدف در

پاسدداری مردمدی از

آگاهی مردر ،ایالعرسانی و همچهدین ،جلدوگیری از گسدترش

واژاهای بیگانن اسف ،اما هدف بلهدمدت آن ایجاد ین سازمان مردرنهاد دائمی اسف نن
بن عهوان پل ارتبایی میان مردر و فرههگستان عمل نهد و درعینحال ،بن تبلیغ و تدرویج
واژاهای فارسی بپردازد .با چهین یرحهایی ،ارتبا دائمی و ردوی میدان فرههگسدتان و
مردر برررار میشود و روابط عمومی گروا واژاگییهدی بدن شدیواای نظدارمهدد تقویدف
میشود و ردرت اجرایی فرههگستان ازیریس این بازو افیای

مییابد.

 0-7پیشنهاد برای پژوهشهای آینده
نکتة حائی اهمیف درمورد الگوی ارائن شدا و سایر الگوهای موجود آن اسف ندن هرگدی
ادعا نمیشود این الگوها نامل و همنجانبن هستهد ،بلکن میتوان گفف ایدن الگدو بدرای
تشریح روابط توسعة محصول جدید مفید اسف و با وارعیف در تقابل نیسف .ازآنجاندن
مشاهدة رفتار سامانن درربال اتخاذ راهبردهای مختل

در وارعیف ،آزمایشدی پرهییهدن و

غیررابل بازگشف اسدف و نیدی تغییدر مشخصدات سدازمان ،بدا هدر آزمدای  ،در عمدل
غیرممکن اسف ،مدلسازی یکی از بهترین شدیواهدایی اسدف ندن مدیتواندد مدا را بدن
پی بیهی نتایج پی

از وروع رادر سازد .الگوی یراحیشدا این امکان را بدرای مددیران

فراهم مینهد نن با در بهتر رفتار عوامل مؤ ر و شبینسازی سیاسفها و فرانامدنهدای
مختل  ،از تصمیمهای مبتهی بر سعی و خطا ،نن بدن هددر رفدتن زمدان و مهداب مهجدر
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میشود ،خودداری نههد .دسفاندرناران امر واژاگییهی مدیتوانهدد در اتخداذ تصدمیم و
تصوی

معادلهای فارسی از نتایج و یافتنهای این ربیل پژوه ها اسدتفادا نههدد .نقدد

دلسوزانن و علمی واژاهای مصو

و روند واژاسازی و واژاگییهی در فرههگستان رطعاً

بن بهبود روند جایگییهی واژاهای خارجی بدا معدادلهدای فارسدی مصدو

و رشدد و

گسترش زبان فارسی نمن خواهد نرد .فرایهد پذیرش ،تحدف تدأ یر عوامدل متعدددی
اسف .برای مثال ،میتوان بن مواردی مانهدد نیفیدف محصدول ،رفتدار رریبدان ،عملکدرد
مسیرهای توزی  ،ویژگیهای ناربران و زمان ورود بن جامعدة هددف اشدارا ندرد .وارد
نردن متغیرهای بیشتر بن الگوی اولین باعد

مدیشدود الگدوی ارائدنشددا بدن وارعیدف

نیدینتر شود و مدیران بتوانهد تصمیمهای راهبردی مهاس تری بگیرند .از سوی دیگر،
عدر دسترسی بن آمار و ایالعات برای آزمون رفتدار الگدو محددودیتی اسدف ندن مدان
گسترش بیشتر الگو توسط پژوهشگران میشود .ازاینرو ،پیشههاد میشود عالردنمهددان
این حوزة پژوهشی با افیودن متغیرهدای نلیددی دیگدر بدن الگدوی ارائدنشددا در ایدن
پژوه  ،الگوهای توسعنیافتنتری ارائن دههد.

 8پیوستها

تصویر  14ـ محیط نرمافزار پاورسیم
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تصویر  16ـ نتیجۀ شبیهسازی



منابع
اتقیایی ،فرهاد ( ،)8931ضری

نفوذ واژاهای عمومی برگییدة فرههگستان در روزنامنهای رسمی و

وبالگهای شخصی :رویکردی پیکراای  -محاسباتی (پایداننامدة نارشهاسدی ارشدد) ،دانشدگاا
عالمن یبایبایی ،تهران.
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احمدیپور ،یاهرا (« ،)8913بررسی عوامل برونزبانی مؤ ر بر پذیرش نوواژاهدا» ،زبدانشدهاخف،
پژوهشگاا علور انسانی و مطالعات فرههگی ،س  ،8ش  ،8ص .813-31
احمدینس  ،فایمن و شعلن ارسدطوپور (« ،)8933بررسدی فرایهددهای واژاگییهدی اصدطالحهدا و
واژگان تخصصی حوزة علم ایالعات و دان شهاسی» ،پژوه نامة نتابداری و ایدالعرسدانی،
س  ،1ش ،1ص .111-131

اربا سلیمانی ،صدیقن ( ،)8931تحلیدل اصدول واژاسدازی بدا بررسدی واژاهدای جدیدد مصدو
فرههگستان (پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،دانشگاا آزاد اسالمی ،واحد تهران مرنیی.

استرمن ،جان ( ،)8931پویاییشهاسی نس ونار ،جلدد اول :تفکدر سیسدتمی و مددلسدازی بدرای
جهانی پیچیدا ،ترجمة نورش برارپور ،مرضین امامی ،بهفشن بهدیاد ،اللدن رضداییعددل ،حسدن
فغانی ،پریسا موسوی اهرنجانی ،تهران :سازمان مطالعن و تدوین نت

علور انسانی دانشدگااهدا

(سمف) ،پژوهشکدة تحقیس و توسعة علور انسانی.
اشرفی ،مرا ( ،)8931فرههگستانها از گذشتن تانهون ،با نگاهی بن واژاهای پیشدههادی (پایداننامدة
نارشهاسی ارشد) ،دانشگاا آزاد اسالمی ،واحد نرج.
اصول و ضوابط واژاگییهی همراا با شرح و توضیحات (ویرای
زبان و اد

سور) ( ،)8911تهران :فرههگستان

فارسی.

المعی ،هالن ( ،)8911تأملی بر واژاسازی و معدادلگییهدی علمدی (پایداننامدة نارشهاسدی ارشدد)،
دانشکدة ادبیات و علور انسانی ،دانشگاا تهران.

انصاری ،زهرا ( ،)8931بررسی صرفی و معهایی واژاهای مشدتس مصدو فرههگسدتان و انطبداق آن بدا
رواعد متعارف واژاسازی در زبان فارسی (پایاننامة نارشهاسدی ارشدد) ،دانشدگاا پیدار ندور ،مرندی
تهران.

بایهی ،محمدرضا و گروا نویسهدگان و مترجمان (« ،)8918زبان و جامعنشهاسی» ،گییدة مقاالت مجلة
فرههگ و زندگی ،ش ،11تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرههگ و ارشاد اسالمی.

تاجین ،پونن ( ،)8911بررسی واژاهای مصدو فرههگسدتان در حدوزة زیسدفشهاسدی در نتدا
درسی زیسفشهاسی دورة پی دانشگاهی (پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،پژوهشگاا علور انسانی
و مطالعات فرههگی ،تهران.

تمیمدی ،الدن ( ،)8933سدازونارهای واژاگییهددی در گوندة علمدی فارسدی از مجلدس آندادمی تددا
فرههگستان سور (پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،فرههگستان زبان و اد

فارسی.
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زبان فارسی در گوندنهدای علمدی و ادبدی

دورة معاصر (پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،فرههگستان زبان و اد

فارسی.

جمالی ،مریم ( ،)8931بررسی مییان مقبولیف واژاهای مصو فرههگستان زبان و اد فارسدی در
حوزة علور پیشکی (پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،دانشگاا اصفهان.

حداد عادل ،غالمعلی (« ،)8911درآمدی بر واژاگییهی مردمی» ،مجموعة مقاالت دومین هماندیشی
واژاگییهی و اصطالحشهاسی ،تهران :فرههگستان زبان و اد

فارسی ،ص .931-913

خرمایی ،علیرضا (« ،)8913اصول سداختواژی واژاسدازی و واژاهدای نوسداختة عمدومی» ،مجلدة
دانشکدة ادبیات و علور انسانی مشهد ،ش ،811ص .33-31

داوری اردنانی ،نگار (« ،)8911جایگاا واژاگییهی در نظریة برنامنرییی زبدان» ،مجموعدة مقداالت
دومین هماندیشی واژاگییهدی و اصدطالحشهاسدی ،تهدران :فرههگسدتان زبدان و اد

فارسدی،

ص .93-83

درخشان ،شیرین ( ،)8931بررسی و ارزیابی فعالیفهای واژاگییهی فرههگستان سور زبان و اد فارسی
از نظر بخشی از دانشگاهیان دانشگاا شیراز (پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،دانشگاا شیراز.

روستایی ،محسن ( ،)8911تاریخ نخستین فرههگستان ایران بن روایدف اسدهاد همدراا بدا واژاهدای
مصو

و گمشدة فرههگستان ( 8911-8983ش) ،تهران :نی.

ستاری ،عظیمن ( ،)8911بررسی مییان ناربرد واژاهای سیاسی مصو فرههگستان زبان فارسدی در
برنامنهای رادیوی جمهوری اسالمی ایران (پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،دانشگاا تهران.
سمائی ،فرشید (« ،)8911مکات

اصطالحشهاسی و گرای های فرههگستان سور» ،مجموعة مقاالت

دومین هماندیشی واژاگییهدی و اصدطالحشهاسدی ،تهدران :فرههگسدتان زبدان و اد

فارسدی،

ص .813-13

شرفی ،اعظم ( ،)8933بررسی جایگاا برخی از معادلهای فارسدی پیشدههادی فرههگسدتان زبدان و
اد

فارسی در بین مردر (پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،دانشگاا عالمن یبایبایی ،تهران.

شری  ،بابن ( ،)8911بررسی انتقادی واژاهای عمومی مصو

فرههگستان (پایاننامدة نارشهاسدی

ارشد) ،دانشگاا تهران.

شریفی ،سیما ( ،)8931بررسی مییان ناربرد اصطالحهای تخصصدی حدوزة روانشهاسدی مصدو
فرههگستان زبان و اد
(س) ،تهران.

فارسی در متون نوشتاری (پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،دانشگاا الیهدرا
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شیری ،معصومن (« ،)8931ارزیابی موردی معادلهای نجومی براساس اصول و ضوابط واژاگییهی»،
زبان و زبانشهاسی ،س  ،89ش  ،11ص .813-813
عاصی ،مصطفی (« ،)8911فارسدی در رایاسدپهر ،جایگداا زبدان فارسدی در جهدان ندوین فهّداوری
ایالعات» ،نامة فرههگستان ،س  ،1ش  ،9ص .31-13

عقیلی ،مهدی ( ،)8911شفافیف و مقبولیف نوواژگان :مطالعة مدوردی لغدات مصدو فرههگسدتان
زبان و اد

فارسی (پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،دانشگاا اصفهان.

رطرا ،فریبا ،نسرین خردمهد و بدریالسادات سیدجاللی (زیر چاپ)« ،بررسی ناربرد وارواژاهدا در
گونة گفتاری زبان فارسی» ،جستارهای زبانی.
نارگیاری ،حمیدرضا و دارا تفضلی (« ،)8938تهاس
فارسی با نیاز جامعن» ،همای

واژاهای مصدو

فرههگسدتان زبدان و اد

زبان و مفاهیم علور اجتماعی ،دانشگاا تهران.

نافی ،علی (« ،)8911بررسی واژاهای ریاضی فرههگستان اول» ،نشر دان  ،ش  ،11ص .99-13
دددددددددد (« ،)8938بررسی واژاهای فرههگستان اول» ،نشر دان  ،ش  ،13ص .38-99
نتابی ،سعید ،مهدی عقیلدی و مرجدان ابوالحسدهی (« ،)8913جهسدیف و رابطدة آن بدا مقبولیدف و
شفافیف واژگان نو ،بررسی عمومی واژگان عمومی مصو

فرههگستان زبدان و اد

فارسدی»،

زن در فرههگ و ههر ،س ،8ش  ،9ص .811-33
نرامتی ،عباس ،سید محسن سیدین اردبیلی و بابن سهرابی (« ،)8911تحلیل رویگردانی مشدتریان،

بررسی وضعیف یکی از اپراتورهای تلفن همراا ایران با نمدن روشهدای دادانداوی» ،علدور
مدیریف ایران ،س  ،83ص .31-19

گهدمی ،نسرین ( ،)8911بررسی واژاهای عمومی مصو فرههگستان زبان و اد فارسی :واژاهای
عمومی  8و واژاهای عمومی ( 1پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،دانشگاا آزاد اسالمی ،واحد تهران
مرنیی.
مجد ،امید (« ،)8911نقد چهدل لغدف ترجمدنشددة فرههگسدتان زبدان و اد فارسدی همدراا بدا ارائدة

پیشههادهای جدید و روشهای اصالحی» ،پژوه

زبان و ادبیات فارسی ،س  ،89ص .811-13

محمودی ،رعها ( ،)8911بررسی مییان ناربرد واژگان مصو فرههگستان زبدان و اد فارسدی در
مقایسن با واژگان ررضی در ترجمة تخصصی دانشگاهی (پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،دانشدگاا
اصفهان.
مختاری ،راسم ( ،)8931تفکر سیستمی ،رم :دانشگاا رم.
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مدرسی ،یحیی ( ،)8911درآمدی بر جامعنشهاسی زبان ،تهران :پژوهشگاا علور انسانی و مطالعدات
فرههگی.
مؤمهی ،شیما (« ،)8931فرایهدهای معادلیابی فرههگستان در حدوزة رایاندن و فهّداوری ایالعدات و
پذیرش معادلها در نت

آموزشی» ،مجلة اد و زبان دانشکدة ادبیات و علور انسانی دانشگاا

شهید باههر نرمان ،س  ،83ش  ،93ص .118-198

مهریار ،لیال ( ،)8911بررسی مییان ناربرد واژاهای مصو فرههگستان زبان در برنامنهای سدیمای
جمهوری اسالمی ایران (پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،دانشگاا آزاد اسالمی ،واحد تهران مرنیی.
نجفی ،ابوالحسن (« ،)8918آیا زبان فارسی در خطر اسف؟» ،نشر دان  ،س  ،9ش  ،1ص .81-3
نعمفزادا ،شهین (« ،)8931وارگیری واژگانی از مهظدر رداشهاسدی زبدان» ،مطالعدات واژاگییهدی،
(ویژانامة نامة فرههگستان) ،ش  ،8ص .39-11

والیپور ،امیر ( ،)8911بررسی عوامدل مدؤ ر در مقبولیدف و نداربرد واژاهدای ارائدنشددا ازسدوی
فرههگستان زبان و اد

فارسی (پایاننامة نارشهاسی ارشد) ،دانشگاا پیار نور ،مرنی تهران.

, F. (1969), “A New Product Growth Model for Consumer Durables”,
Management Science 15, pp. 215-227.
, C. (1958), A Course in Modern Linguistics, New York: Macmillan.
(2012), “Using System

, & C.

, M. L

, A. D., A. C.

Dynamics to Assess the Impact of RFID Technology on Retail Operations”,
International Journal of Production Economics, 135(1), pp. 333-344.
, E. M. (2003), Diffusion of Innovations (5th edition), New York, NY: Free
Press.
, (1995), “The Effects of Design

, & A.

, F.

, T., C.

Changes and Delays on Project Costs”, Journal of the Operational Research
Society, 46, pp. 809-818.

مقاله

مطالعات واژهگزینی 4

گرتهبرداری یا گردهبرداری

019

[ )]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

048

مطالعات واژهگزینی 4

گرتهبرداری یا گردهبرداری

مقاله

 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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روز بعد فکرر بدون آگاهی در ایراف بح های او دور میزد ،حالجدی مدیندرد و گرتدنبدرداری
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
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 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.

فرهاد رربانزادا ،تهران:
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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.

پیکرههای زبانی (به ترتیب میزان استفاده)
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).
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 0مقدمه
اگر بخواهیم تعریفی سادا و گویا از وارگیری بن دسف دهیم« ،فرایهددی اسدف ندن در آن،
عهاصر زبانی از زبان واردههدا وارد زبانِ پذیرا /وارگیرندا میشوند و بناینترتی  ،جیئدی از نظدار

زبانِ پذیرا میگردند» (نغیگوی نهن  .)911 :8939اما عهوان و رویکرد مقالة حاضر براسداس
این تعری

از سازونار وارگیری اسف:
اگر در پی هجور مفاهیم تازا ،آن مفاهیم را در رال

الفاظی صورتبهدی نهدیم ندن از

درون نظار زبان وارپذیر در وضعیف موجودش بن دسف نیامدا باشد ،در آن صورت از
سازونار وارگیری استفادا نرداایم (حسشهاس .)111 :8911

حسشهاس با توجن بن دو مؤلفة «بیرون از رلمرو زبان وارپذیر» و «بیرون از وضدعیف
موجود» ،فرایهد وارگیری را در انواع چهارگانة زیر گهجاندا اسف:
 )8وارگیری بیرونی از زبان وار دا [یا زبان دور] ،مثدل «شدیفف» و «فدوت» از زبدان
انگلیسی ،بنترتی

برای مفاهیم نویافتة  shiftو .foot

 )1وارگیری بیروندی از زبدان سدور ،مثدل «چخمداق» و «گلهگددن» از زبدان ترندی،
بنترتی

برای مفداهیم  cock of a gunو [ breech blockمقصدود ایدن اسدف ندن زبدان

فارسی برای مفاهیم یادشدا در زبان انگلیسی ،از زبان ترنی وار گرفتن اسف یعهی زبانی
غیر از دو زبان وارگیرندا و واردههدا].

8

 )9وارگیری درونی و تاریخی ،مثل «ارت » و «سرههگ» از گذشتنهای زبان فارسی،
بنترتی

برای مفاهیم نویافتة  armyو .colonel

 )3وارگیری درونی و جغرافیایی ،مثل «چرخبال» از تاجیکی برای مفهور
یا «شروا» و «پوشن» از گوی های جهو  ،بنترتی

helicopter

برای  balladو ( beddingهمان).

آنچن در مقالة حاضر مورد بررسی ردرار مدیگیدرد ،وارگیدری دروندی و تداریخی و
جایگاا آن در فرایهد واژاگییهی فرههگستان اسف .اصطالح «وارگیدری» در فرههگسدتان
سور« ،اخذ ین واژا از زبانهای بیگانن (معموالً غربی) با همان مفهدومی ندن در زبدان مبدد ،دارد»

تعری

شدا اسف (اصول و ضوابط واژاگییهدی  )31 :8911و ازاینرو ،با ندوع اول از اندواع

 .8توضیح درون رال  ،افیودة نگارندا اسف.
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گفتن مطابقف دارد .فرههگستان سور «واژاها و ریشنهای متعلس بدن زبدانهدای

باستانی و میانة ایران» (همان )98 :را در نهار «همة واژاهای فارسیتبار نن در فرههگهدای معتبدر

ضبط شدااند» (همان )11 :جیء مهاب واژاگییهی برمیشمرد ،اما در نوع سور از تقسیمبهدیِ
حسشهاس (وارگیریِ درونی و تاریخی) ،مثالهای «ارت » و «سرههگ» آمدا اسدف ندن
اولی از لغف فارسی میانن بنصورت اشتقاق معکوس وار گرفتن شددا (← ادامدة مقالدن) و
دومی ،نن در آ اری چون شاههامن ،رابوسنامن و تاریخ بیهقی بن نار رفتدن (اندوری :8918

 ،)3839-3831برگرفتن از فارسی نو در سداهای چهارر و پهجم هجری اسف.
در این مقالن ،چون بن برداشف و دریافف مخای

فارسیزبان از واژاهدای مصدو

نظر داریم ،بهراگیری از واژاهای زبانهای ایرانی دورة باستان و میاندن ،ندن ازجملدن در
فرههگهای زبان پهلوی یا فرههگ ریشنشهاختی زبان فارسی ضبط شدا ،و نیدی فارسدی
دری ردیم را ،نن در فرههگ بیرگ سخن با نشانة اختصاریِ (ردد ).بدنمعهدی «رددیمی»
مشخص شدا اسف ،از مقولة وارگیری درونی و تاریخی رلمداد نرداایم ،زیرا این ربیدل
واژاها در فارسی امروزی ناربرد ندارد و برای عمدور فارسدیزباندان شدهاختن و مفهدور
نیسف.
در مقالة حاضر ،پس از بررسی داداهای پژوه  ،نوشدیداایدم بدا دسدتنبهددی ایدن
واژاها ،زیربخ هایی برای وارگیری درونی و تاریخی ارائن دهدیم .سدرانجار ،در تبیدین
اینگونن وارگیری ،دالیل و ضرورتهایی را جسفوجو و فهرسف نرداایم نن براساس
آنها میتوان وارگیریِ دروندی و تداریخی را روا داشدف یدا در مدواردی اجتهدا ناپدذیر
انگاشف.

 1دادههای پژوهش
داداهای پژوه

حاضر ،بن دو بخ

تقسیم شدا اسف :نخسف ،وارواژاهایی نن ربل از

فرههگستان سور در انجمدن واژاگییهدی ارتد

و فرههگسدتان اول و دور بدن تصدوی

رسیدا اسف (این نموننها برگرفتن از شهاختنترین واژاهای مصو
در حکم مقدمنای برای رسیدن بن بخ

بودا و بررسی آنهدا

دور مقالن اسف) و دور ،نموننهایی از واژاهای
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مصو فرههگسدتان زبدان و اد فارسدی (فرههگسدتان سدور) 8ندن براسداس فرههدگ
واژاهای مصو فرههگستان و نتا های هیارواژا ،از هر دو حوزة عمومی و تخصصی
با موضوع و حجم مقالن برگییدا و بررسی شدا اسف.

متهاس

1

 0-1وامواژههای مصوب قبل از فرهنگستان سوم
از بدو واژاگییهی رسمی تا تشکیل فرههگستان اول و سپس در فرههگستان دور بن وارگیری
درونی و تاریخی توجن شدا اسف .چهد نمونن از این وارواژاها در ادامن میآید.
خلبان

واژاگییهی بن صورت رسمی در انجمهی نن با حضور نمایهدگان دو وزارتخاندة جهدگ و
معارف در سال  8919شکل گرفف ،آغداز شدد (روسدتایی  .)11 :8911از میدان واژاهدای
برگییدة این انجمن ،نن پاراای بعدها بن تصوی

فرههگستان اول رسیدا اسف« ،خلبان»

را میتوان نموننای از وارگیری درونی و تاریخی بن حسا

آورد.

9

سازة نخسف این واژة مشتس (خلن) ارتبایی با مصدر «خلیدن» نددارد ،چهدانندن در
فرههگ سخن «خَلن» بنمعهای «هر چیی نو تیی نن در جدایی بخلدد /فدرورود ،مانهدد سدوزن و
چو

یا آهن نو تیی نن با آن چهارپایان را میرانهد» ،مدخلی جدا از «خلن» بنمعهدای «پداروی

رایسرانی» در نظر گرفتن شدا اسف.
در فرههگ سخن ،برای خلن در معهای اخیر ،این بیف از دیدوان ناصرخسدرو شداهد
آوردا شدا اسف:
آ

تیراسف این جهان نشتیف را

بادبان نن دان

و یاعف خلن
(انوری )1183 :8918

 .8وارگیری درونی و تاریخی افیون بر واژاها ،پیشوندها و پسوندها را نیی دربر میگیرد نن خدود موضدوع جداگاندنای
اسف ،از آن جملن :پیشوندهای «تراد ،پادد ،دُژد» و پسوند «دین» (اصول و ضوابط واژاگییهی .)99 :8911
 .1در مقالن ،از واژاهدای مصدو حدوزاهدای تخصصدیِ روانشهاسدی ،نشداورزی ،معمداری ،سدالمف ،شدیمی،
زیسفشهاسی و پیشکی نمونن آورداایم تا تهوع و فراگیر بودن این شیوا از وارگیری را نشان دهد.
 .9در فهرسف واژاهای نو ،نن تا پایان سال  8983در فرههگستان ایران پذیرفتن شدا اسدف( ،واژاهدای ندو :8983
 )11و نتا واژاهای برابر فرههگستان ایران ،واژة «هواپیما» درج شدا (نیانوش  ،)113 :8918ولی واژة «خلبدان»
نیامدا اسف.
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در فرههگ ریشنشهاختی زبان فارسی« ،خلن» با ریددِ «ظداهراً» بدا لغتدی سانسدکریف
مرتبط دانستن شدا و افیون بر بیف ناصرخسرو ،عبارتی از دارا نامن شاهد آمدا اسف:
نگاا نرد هر تیری دید چهدِ خلة نشتی ،و نار سار نریمان بر آنها نوشتن (حسندوسدف
.)8813 :8939

انجمن وزارت جهگ این واژا را از زبان فارسی نهدن بدن وار گرفتدن و بدا افدیودن
پسوند «د بان» و از رهگذر فرایهد اشدتقاق ،واژة «خلبدان» را در برابدر  piloteفرانسدوی
ساختن اسف .با توجن بن معهای پسوند «د بان» ،از خلبان ،مفهور «محافظ یا مسئول پارو»
(= پاروزن ،رایسران) برمیآید .اما در ایهجا معهای «راندن» از آن اخذ شدا و این واژا در
مفهور رانهدة هواپیما بن نار رفتن اسف .باید افیود نن خلبان بن شیوة گردابرداری از واژة
انگلیسی  pilotساختن شدا نن خود از واژاای یونانی بنمعهی پدارو گرفتدن شددا اسدف

8

(یبایبائی .)11 :8931

سازندگان واژة «خلبان» ،نن همزمان با «هواپیما» سداختن شددا اسدف ،مدیتوانسدتهد
بنآسانی «هواپیماران» را بنجای آن برگییههد تا از شفافیف معهایی برخدوردار باشدد ،امدا
خلبان نن بن اندازة دو هجا از هواپیماران سبنتر 1اسف ،انعطاف بیشتری در فرایهدهای
بعدی واژاسازی نشان میدهد (خلبانی ،نمنخلبان ،خلبان خودندار) و مهدمتدر آنکدن
داللف خلبان بر رانهدة بالگرد نیی امکانپذیر اسف.
ارتش

ارت

در برابر «رشون» ،نمونة دیگری از ساختنهای انجمن پی گفتن اسف .این واژا بن

این صورت در زبانهای ایرانی میانن و ایرانی باستان سابقنای ندارد و از لغف ارتیشدار/
ارتشدار ساختن شدا اسف .ریشة لغف ارتشدار در فارسی میاندن بدنمعهدای «جهگداور و
سپاهی» ،بن واژاای اوستایی بازمیگردد ندن سدازة اول آن ( )raөaēºدر معهدای «ارابدن و
 .8بناینترتی  ،این احتمال تردیدآمیی نن جیء نخسف خلبدان صدورت دیگدری از «خد » باشدد ،درسدف نمدینمایدد:
«خلنبان در برابر «ییاراچی» سابس ظاهراً از «خلن» بن معهی پارو! (یا از خ ؟) ساختن شدا اسف» (صادری .)38 :8938
« .1سهگیهی» ( )heavinessدر آ ار هانیهی بن تعداد هجاها ،واژاها و سازاهای نحوی یدن واحدد دسدتوری اشدارا
دارد (دبیرمقدر  .)91 :8931بهابراین ،چهین برداشف میشود نن واژاای نن از تعداد هجاهای نمتری نسبف بن واژة
دیگر برخوردار اسف ،سبنتر از آن بن شمار میآید.
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گردونن» و سازة دور آن( -štār- ،شتار) در معهای «ایستادا و برپا» اسف .بهابراین ،ریشة
اوستاییِ ارتشدار ،یعهی ایستادا بر گردونن نن مجازاً در معهای «آمادابننبدرد و جهگجدو»
ناربرد یافتن اسف .نکتن ایهجاسف نن در وارگیری از این لغف ،تصور نردااند نن مرنّ
از ارت  +دار بنمعهای «دارندة ارتد  ،سدپاهبد» اسدف آنگداا «دار» را حدذف ندردا و
«ارت » را بنمعهی «سپاا و لشکر» در نظر گرفتناند .بددینترتید  ،در ایدن وارگیدری از
زبان فارسی میاندن ،فرایهدد اشدتقاق معکدوس یدا سداخف معکدوس ()back-formation

صورت گرفتن اسف( 8حسندوسف  .)811 :8939بهابراین ،لغف ارت  ،محصول بازتحلیدلِ
لغف فارسی میانة «ارتشدار» اسف نن بن اشتقاق معکوس یا ساخف معکدوس انجامیددا
اسف.
در دو نموننای ندن آوردیدم ،باسدتانگرایدیِ واژگدانی در نخسدتین انجمدن رسدمی
واژاگییهی آشکار اسف .بهراگیری از واژاهای نهن در واژاگییهی را میتدوان در ندار و
واژاهای پذیرفتة فرههگستان ایران (فرههگسدتان اول ،تأسدیس 8983ش) و فرههگسدتان
زبان ایران (فرههگستان دور ،تأسیس 8933ش) نیی جسفوجو نرد.
فرهنگستان

لغف فرههگستان نن در برابر «آنادمی» فرانسوی ساختن شدا ،وارگیری از زبدان فارسدی
میانن بودا اسف گوایهکن آگاهیِ سازندگان لغف «فرههگستان» بن پیشیهة آن مسلّم نیسف.
پورداود در نخستین شمارة نامة فرههگستان ،در مقالنای نوتاا ،فرههگستان را ایدنگوندن
ریشنشهاسی مینهد:
ترنی یافتن از سن جدیء (فردد [پیشدوند] ،ههدگ [=نشدیدن ،تربیدف یدافتن] - ،سدتان
[پسوند])« .ههگ» با پیشوند «فرد» بنمعهی «دان

و اد » اسدف و بدا همدین معهدی در

 .8از رهگذر این فرایهد ،گویشوران برمبهای شباهف ظاهریِ ساختار ین واژا با ساختار واژة آشهایشان ،بخشدی از
ین واژا را ،نن بن یکی از وندها یا واژاهای زبانشان شباهف دارد ،حذف مینههد و واژة جدیدی میسازند .برای
مثال ،وارواژة عربی «رل » دراصل «رلعی» بودا اسف ،اما اهل زبان «رلعی» را بن ریاس با صففهایی نن بدا افدیودا
شدن پسوند «د ی» بن اسم ساختن شدا اند (مانهد آههی ،چوبی ،سربی) صفف پهداشتناند و با حذف پسدوند از آن،
واژة رل را ساختن اند .ساخف معکوس در این موارد برا ر بازتحلیل رخ دادا اسدف یعهدی سداختار تداریخیِ واژا
نادیدا گرفتن شدا و برای آن ساختاری متفاوت تصور شدا اسف (یبایبائی .)113 ،11-13 :8931
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متون فارسی میانن بن نار رفتن اسف« .فرههگستان» نیدی در زبدان پهلدوی رایدج بدودا و
بنمعهی «دانشگاا یا دبستان» ناربرد داشتن اسدف .وجدود واژاهدایی ازربیدلِ «داتسدتان»
(دات /داد= ردانون) و «نیرنگسدتان» (نیرندگ= دعددا) در فارسدی میاندن و «نارسددتان» و
«شکارستان» و «شبستان» در فارسی دری نشان میدهد نن افیودن پسوند «د سدتان» بدن
نلمات ذات و معهی هردو امکانپذیر و درسف اسف (پورداود  .)139-131 :8933

پرونده
پروندا معادل لغف فرانسوی «دوسین» اسف .در فارسی نهن بن معهی «بقچنای بدودا اسدف

نن پارچنفروشدان دوراگدرد در آن پارچدن مدیگذاشدتهد» (اندوری  .)8933 :8918ایدن واژا ندن
بنصورت «پلفهدا» و «پلوندا» نیی ناربرد داشتن ،همریشن با «بستن» اسدف (حسدندوسدف
 )133 :8939و امروزا بن معهی «مجموعة ایالعات ،اسهاد ،مدار و مانهدد آنهدا ندن از نسدی یدا
چییی در جایی نگهداری میشود» ،رایج اسف (انوری .)8933 :8918

یاخته

یکی از معانی یاختن« ،خانن» اسدف (برهدان  )1381 :8913و همدین معهاسدف ندن مبهدای
انتخا

این واژا در برابر سلول فرانسوی بودا اسف 8.البتن شاهدی از ناربرد یاختدن در

این معها در فرههگهای لغف نیامدا 1و ارتبا ریشة یاختن با این معها بر نگارندا روشن
نیسف ،زیرا یاختن مشتس از مصدر یاختن /یازیدن اسف .ایدن مصددر در هدر دو معهدای
«دراز نردن» (متعدی) و «دراز شدن یا نشیدا شدن» (الزر) ناربرد داشتن اسدف (اندوری

 .)1333 :8918امروزا گذشتن از معهی خانن ،میتوان ساختواژة یاختدن را «سدتا گذشدتة
مصدر الزر (یاخف) +پسوند د ا» دانسف و معهدای «دراز و نشدیدا» از آن ارادا ندرد و
سپس صفف حاصل را با تغییر مقولن ،بن اسم تبدیل نرد و بنعهوان اصطالحی علمی بدر
 .8نویسهدا با راههمایی دنتر رضا عطاریان ،پژوهشگر ارشد گروا واژاگییهی فرههگسدتان ،بدن ارتبدا ایدن معهدی
یاختن با سلول پی بردا اسف.
 .1در فرههگ جهانگیری بن همین معهی آمدا و رشیدی از او نقل نردا اسف (برهان  ،1381 :8913حاشدیة  .)1در
پیکرة گروا فرههگنویسی فرههگستان زبان و اد فارسی ،شاهدی بر ناربرد یاختن در معهیِ «خاندن» یدا «حجدرا»
ضبط نشدا اسف.

مقاله

مطالعات واژهگزینی 4
بررسی وامگیری درونی و تاریخی...

067

همة سلولهای بدن (هم سلولهای عصبی و سلولهای ماهیچنای ،نن ساختاری نشیدا
دارند ،و هم دیگر سلولها) ایالق نرد.
رایانه

شهاختنترین معادل مصو

فرههگستان دور رایانن اسف نن از رهگذر وارگیری درونی و

تاریخی ساختن شدا اسف .ستا حدال از مصددر  rāyenidanدر زبدان پهلدوی،

rāyen-

اسف نن  -enدر آن نشانة واداری (سببی) بن شمار میآید .در زبان پهلوی  rāyenidanدر
معانیِ «ترتی

دادن رهبری نردن ،هددایف ندردن نظدم و سدامان دادن ،آمدادا ندردن

راندن ،روان نردن» بن نار رفتن اسف .فرههگستان با توجن بن معادل فرانسدوی ندامپیوتر
( )ordinateurنن معهای «نظمبخشهدا» دارد ،از ستا

حدال مصددر پهلدوی بدنصدورت

«رایان» (بنجای «رایِن») در معهای «نظم و سامان دادن» بهرا گرفتن و با افدیودن پسدوند
«د ا» (با تلفظ [ ،)]eبن آن مفهور فاعلی بخشیدا اسف رایانن 8:نظمدههدا ،ساماندههددا.

1

چون پس از اشتقاق لغف رایانن ،این واژا بنعهوان ندار بدرای ابدیار وضد شددا اسدف،
میتوان «د ا» را در ایهجا در ریاس با واژاهایی ازربیل «گیرا ،نوبن ،تابن» پسوند ابیارساز
رلمداد نرد.
 1-1وامواژههای مصوب فرهنگستان سوم
فرههگستان زبان و اد

فارسی (فرههگستان سور) ،با توجن بدن تجربدة دو فرههگسدتان

پیشین در استفادا از فرایهد وارگیری درونی و تاریخی ،در مواردی از «نلمات تاریخی»

9

بهرا گرفتن اسف .نموننهایی از اینگونن وارگیری را در ادامن آورداایم.

 .8این لغف بنصورت  rāyēnāgدر فارسی میانة مانوی بنمعهای «راهبر ،هدایفنههدا ،راههما» بن ندار رفتدن اسدف
(مهصوری .)913 :8913
 .1رایانن داداها را بنعهوان درونداد ،نظم میبخشد و پردازش مینهد و فراوردة این پردازش را بنصورت بروندداد
در اختیار ناربر میگذارد.
 .9نلمات تاریخی یعهی نلماتی نن تهها در ین دورا از تاریخ زبان متداول بدودا اسدف و انهدون تههدا در ههگدار
مطالعة آ ار آن دورا با آنها روبنرو میشویم (خانلری .)811 :8911
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هیمهسوز

هیمنسوز در برابر واژة فرانسوی «شومیهن» تصوی

شدا اسف (فرههگ واژاهدای مصدو

فرههگستان « .)891 :8919هیمن» بنمعهای «هییر» در ادبیات فارسی بن نار رفتن اسف:
گر هیمن عود گردد و گر سهگ دُر شود

مشهو نن چشم آدمیِ تهگ پر شود
(سعدی :انوری )1333 :8918

هیمن در فارسی امروز ناربرد ندارد و بهراگیری از آن برای ساختن واژة مهاسد در
برابر شومیهن بخف رواج واژة جدید را افیای میدهد .بنبیاندیگر« ،هییرسوز» چنبسدا
واژاای «درِدستی» جلوا نهد ،درحالی نن ردمف و غرابف «هیمدنسدوز» بدن آن تشدخص
زبانی میبخشد .تشخص یا فخامف زبانی و زبان فاخر را میتوان معادلهدایی در برابدر
 prestigeو  prestige languageدر حوزة زبانشهاسی اجتماعی رلمداد نرد نن نداظر بدر
).
ارزیابیِ مثبف گوننهای زبانی اسف )et al. 2004: 249
دستینه
دستیهن واژا ای نهن اسف نن در چهد معهی ناربرد داشدتن اسدف« :ترریمدن [انجامدة نسدخة
خطی] دستخط الهگو رشتنای از ابریشم و مانهد آن ،نن بر دستة ساز مدیبسدتهد» (اندوری :8918

 .)9113فرههگستان دور ،بر پایة معهای دور (دستخط) ،ایدن واژا را در برابدر
(دستخط و امضا) بن تصوی رساندا بود (صفارمقدر  ،)893 :8933اما فرههگستان سور آن
را در برابدددر  handbookانگلیسدددی و  manuelفرانسدددوی (نتدددابی ندددن ایالعدددات و
دستورالعمل هایی دربارة موضوعی خاص یا ابیار یا دستگاا ارائن دهدد نتدا راههمدا)
تصوی نردا و بدار معهدایی جدیددی بدن آن افدیودا اسدف (فرههدگ واژاهدای مصدو

autograph

فرههگستان  .)11 :8919

یارانه
در فرههگ بیرگ سخن ناربرد نهن یارانن تهها در معهای ریدی ضبط شدا اسدف :مانهدد

یار ،دوستانن:
دال معهی بیرراری بگویم

بهن گوش ،یارانن بشهو ،نن یاری
(مولوی)
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همچهین ،معهایی نیدین بن این را جداگانن در ذیل همین مدخل آوردا اسف :از روی

موافقف و سازگاری ،دوستانن:
ین حملة دیگر همن در ررص درآییم مسددتانن و یارانددن نددن آن یددار درآمددد
هسف مستی نن نشد گوش مرا یارانن از چهین ص ّ نعالم سوی پیشانن بدرد

(مولوی :انوری .)1339 :8918
شفیعیندنهی در شرح لغف «یارانن» در بیف «ین حملة دیگدر ،»...آن را «بدن شدیوة
عیّاران» معهی ندردا و افدیودا اسدف« :عیّدار همدان نلمدة «یدار» و «ایدار» پهلدوی اسدف ندن
در متددون دورة اسددالمی بددن شددکل عیّددار درآمدددا اسددف»( 8شددفیعی ندددنهی  .)381 :8913بددن
نظر میرسد نن در شاهد اخیدر فرههدگ سدخن نیدی از «یاراندن» همدین معهدای خداص
برمیآید.
اما آنچن ناربرد نهن یارانن را بن واژة امروزی ارتبا میدهد ،این بیف موالناسف:
چون نگن نردر ،چن دیدر؟ آفف جان و دلی

ای مسلمانان ،ز رحمف یاریی یاراننای

در ایهجا شارح ،یارانن را «نمن» معهی نردا و بدا «یداری» متدرادف انگاشدتن اسدف
(همان .)331 :این معهی اسمی از یارانن ،نن از فرههگهای لغف فوت شدا اسدف ،چهدین
ساختی دارد :یار +د انن (پسوند نسبف)  یارانن (اسم).
بن تعبیر دیگر ،در این واژا «د انن» بدنجدای « -ی» ردرار گرفتدن و بهدابراین« ،یاراندن»
مترادف با «یاری» اسف .بنهررو ،فرههگستان گویا با آگاهی از چهین سابقنای ،از هر دو
پسوند نسبف بهرا گرفتن اسف :یار - +ی - +انن ← یاریاندن .یعهدی «آنچدن بدرای یداری
اسف» .سپس ،بنریاس بدا واژاهدایی مانهدد «ماهیاندن» و «سدالیانن» ندن در آنهدا «دد اندن»
بنصورت «د ایانن» درآمدا( 1نلباسی  )813 :8911و بدنشدکل «ماهاندن» و «سداالنن» نیدی در
فارسی ناربرد دارد« ،یاریانن» را نیی بنصورت «یارانن» مخف
فرانسوی بن تصوی

رساندا اسف (فرههگ واژاهای مصو

نردا و معادل با «سوبسید»
فرههگستان .)899 :8919

 .8جوانمردان و رادان و وابستگان بن انجمنهای «فِتیان» ،یکدیگر را «یار» مینامیدااند (نیازی .)181 :8933
 .1نظر دیگر آن اسف نن پسوند «د گانن» در «ماهگانن» و «سالگانن» اند اند بن «د یانن» تبدیل شدا اسف (مقربی
.)91-98 :8931
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آبزن

آبین برابر با جکوزی (نار تجارتیِ حوضچن ای نن از ایراف آن آ با فشدار بدن داخدل
پاشیدا میشود) ساختن شدا اسف (فرههگ واژاهای مصو فرههگستان .)8 :8919
این واژا در زبان پهلوی بنصورت «آپین» ناربرد داشتن و «ظرفی نن در آن تن بشدویهد،
گرمابن» معهی شدا اسف (فراوشی  .)91 :8918آبین در متدون نهدن فارسدی دری «حدوض
نوچن از سفال ،آهن و مانهد آنها بودا اسف نن برای شسفوشوی بدن بن نار میرفف و در نوعی
از آن آ

و دارو میریختهد و بیمار را در آن مینشاندند» (انوری .)11 :8918

تکاور

تکاور در برابر  commandoبن تصوی

رسیدا اسف« .تن» در متون نهن فارسی بنمعهی

«دویدن ،تهد رفتن ،تاختن» و نیی «مسافتی نن اس

در ین تاخف میپیماید» بن نار رفتن

اسف و «تگاور /تکاور» نیی در معهای «تییتگ و تهدرو» صفف اس

بودا اسدف (همدان:

 8138و ،)8119اما «تن» در پهلوی افیون بر «شتا  ،تنودو» ،در معهیِ «حملن ،هجدور»
نیی ناربرد داشتن اسف (فرا وشدی  131 :8918مکهدیی  .)833 :8911ازایدن رو ،فرههگسدتان
«تن» را در واژة «تکاور» با این معهدا در نظدر گرفتدن و از «تکداور» معهدای «جهگجدو و
جهگهدا» ارادا نردا و آن را برابر «نماندو» تصوی

نردا اسف (فرههگ واژاهدای مصدو

فرههگستان  .)93 :8919در ساختار واژة «پاتن» (= پادتن) ،فرههگستان اول از همین معها
بهرا بردا و آن را در برابر «حملن» در عربی و  attackدر انگلیسی بدن تصدوی

رسداندا

اسف .با وجود نیدیکیِ آوایی واژة انگلیسی و فارسی ،این دو واژا ظاهراً از یدن ریشدن
نیستهد (حسندوسف .)119 :8919

آژدار

آژ صورت نهن آج (برجستگیهای سطح چییی :آجِ سوهان ،آج الستین رویدیِ اتومبیدل،
آج نارنج) اسف (اندوری  13 :8918و  .)33فرههگسدتان آن را در «آژدار» برابدر بدا «پرفدوراژ»
(دارای ردیفی از سوراخهای پیدرپی بر روی سربرگ و تمبر و فیلم و مانهد آنهدا) بدن ندار
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بردا اسف( 8فرههگ واژاهای مصو فرههگستان  .)9 :8919مصدر «آژَدن»« /آژِدن» (= آجیددن)
بنمعهی «آجدار نردن و دندانندار نردن چییی» [نیی :فروبردن سوزن ،نشتر و مانهد آنها در چییی] اسف

(همان )31 :ستا حال آژدن« ،آژَن» اسف (مهصدوری و حسدنزادا  ،)1 :8913امدا در فرههدگ
سخن «آژ» ستا حال بن شمار آمدا اسف .فرههگستان از همین سدتا بدا افدیودن پسدوند
ابیارساز« ،آژا» (دستگاهی برای آژدار نردن ناغذ یا محصوالت ناغدذی) را سداختن اسدف
(فرههگ واژاهای مصو فرههگستان .)9 :8919

کازه
در متون نهن فارسی نازا با معانی «جایی نهداشدا در نوا یا بیابان بدرای بیتوتدة مسدافران یدا

چهارپایان» خانة محقر:
امّید وصل تو نیسف در وهم من نن آخر در نازة گدایان سلطان چگونن باشد
(موالنا)»

و «آالچیس ،نومن» بن نار رفتن اسف (انوری  .)1111 :8918ظاهراً نازا از فعل ندارآوایدی
ندن (= نهدن) اسف نن ندد و نددا و نددی بدنمعهدی خاندن از آن در فارسدی هسدف
(مقربی .)811 :8931بن نظر میرسد فرههگستان در معادلیدابی بدرای ( caseجعبدنای ندن
اجیای اصلی سخفافیاری رایانن براساس یرحی خاص در آن جای دادا شدود) شدکل
نوشتاریِ لغف انگلیسی را مبها ررار دادا و چون از نازا (خانة محقّدر) در فارسدی نهدن
معهای مکانی و نوچکی برداشف میشدود ،آن را در نهدار «محفظدن» در برابدر  caseبدن
تصوی

رساندا اسف( 1فرههگ واژاهای مصو فرههگستان .)881 :8919

 .8فرههگ بیرگ سخن باآنکن «آژ» را با نشان «رد =( ».ردیمی) مشخص نردا ،در مددخل «آژدار» ،بدرای ایدن لغدف در
ترنی «گیوة آژدار» از نتا شرح زندگانی من (ا رِ عبداهلل مستوفی) شاهد آوردا و آن را ردیمی رلمدداد نکدردا اسدف
(انوری  33 :8918و .)31
 .1تلفظی نن براساس امالی نلمن باشد و نن تلفظ وارعی آن نن با توجن بن تغییدرات احتمدالی تداریخی در گفتدار
شکل گرفتن اسف ،تلفظ امالیی ( )spelling pronunciationنامیدا میشود (نغیگوی نهن  .)831 :8939بهدابراین،
شاید بتوان این فرایهد را گردابرداری خطی نامید بن این معها نن واژاگیین تلفظی را براساس حدرفنویسدی واژة
بیگانن فرض گرفتن و در فرههگهای لغف فارسی ،واژاای نیدین بن این تلفظ فرضی جسفوجو نردا اسدف ندن
ایجاد ارتبا معهایی آن با واژة بیگانن امکانپذیر باشد .در برابر این نوع گردابدرداری ،گدردابدرداری آوایدی ردرار
میگیرد نن در واژة «افسر» اتفاق افتادا اسف بدینگونن نن لغف  officerانگلیسی معادل «افسر» ررار گرفتن نن در
فارسی نهن بنمعهی «تاج» اسف.
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آرَمش

فرههگستان آرم

را نن مخفّ

آرام

اسف و در فارسی نهن نداربرد داشدتن (دهخددا

 ،)813 :8933در برابر  relaxationدر رشتة روانشهاسی بن تصوی

رساندا اسف (فرههگ

واژاهای مصو فرههگستان  .)3 :8938بنعبارتدیگر ،با بننارگیریِ صورت مخفّ

نهن از

(نن معهایی عار دارد) ،اصطالح خاص روانشهاختیِ آن 8ساختن میشود و سپس

آرام

در فرایهدهای بعدی واژاسازی (مانهد :آرَم

درمانی) بن نار میرود (همان).

«آگداهی») را

فرههگستان اول از همین شگرد بهرا بردا و «آگهی» (صدورت مخفد
در برابر «اعالن ،اعالمین» برگییدا اسف (واژاهای نو .)9 :8983
سوخ

سوخ واژة نهن بنمعهی «پیاز» اسف:
مینیابم نان خشن و سوخ ش

تو همن حلوا نهی در ش

یل

(نسایی :انوری .)3131 :8918

فرههگسددتان سددوخ را در نهددار پیدداز تصددوی

نددردا و مقصددود از آن در اصددطالح

نشاورزی (شاخة علور باغبانی) اندار اختصاصدی شددة زیرزمیهدی و اغلد

پوشدیدا از

فلسهای ضدخیم گوشدتی ...اسدف (فرههدگ واژاهدای مصدو فرههگسدتان  )811 :8913و
بن اینترتی  ،مفهور عار پیاز از آن ارادا شدا اسف ،نن صدرفاً پیداز خدورانی (در مقابدلِ
سیر) .در فرایهدهای بعدیِ واژاسازی نیی سوخ و پیاز همزمان در نهار هم آمدااند:
سوخپرور ،پیازپرور (شخصی یا شرنتی نن گیاهدان سدوخدار را بدنیدور عمددا تولیدد نهدد و
بفروشد)
سوخک ،پیاز

(اندار نوچن سوخمانهدی نن روی صفحة پاینای بدن وجدود آمددا و دروارد

پایگاهی اسف نن پس از نمو نامل بن سوخ تبدیل میشود) (همان.)819-811 :

اما آنجا نن برای ادای مفهومی دیگر بن افیودن پسوند «د یدیا» نیداز اسدف ،ترنید
«سوخ» با این پسوند ،همسویی بیشتری با رواعد آوایی زبان فارسدی دارد .بهدابراین ،در
 .8در دو معهی ) 8 :فرون نردن ته یا شور یا هیجان یا شدت در نتیجة آرامد
بازگشف ماهیچن بن شرایط استراحف پس از ین برهن گرفتگی.

ذهدن یدا بددن یدا هدردو )1
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نهار «سوخییا» ،از «پیاز » در گروا نحوی استفادا شدا اسف تا مفهور مترادف با آن را
برساند :سوخییا ،8پیاز هوایی (سوخکی نن در بخ

هوایی گیاا تشکیل شود) (همان.)819 :

آهون

فرههگستان اصطالح معماریِ آهون را در برابر ( valutمجرای افقی بدرای عبدور لولدنهدا و
بافتنهای تأسیسات ساختمان) (فرههگ واژاهای مصو فرههگستان  )81 :8931تصدوی

ندردا

اسف .این لغف در فارسی نهن بن معهی «گذرگاا زیرزمیهی ،نق » ناربرد داشتن اسف:
مردر ...در چااها و آهونها و نارییهای نهن میگریختهد (راوندی :انوری .)839 :8918

ـ کامش

در لغفنامة دهخدا «نام » اسم مصدر از نامیدن رلمداد شدا ،امدا در فرههدگ سدخن،
اسم مصدر از غیرفعل انگاشتن شدا اسف .نامیددن و نامسدتن( 1در پهلدوی kāmitan :و

 )kāmistanدر فارسی میانن و متون نهن فارسی دری نداربرد داشدتن اسدف .هرچهدد در
ایهجا از مهظر ریشنشهاختی با مصدرهای جعلی (تبدیلی یدا برسداختن) روبدنرو هسدتیم
(مهصوری و حسنزادا  ،)183 :8913میتوانیم «نام » را اسدم مصددر (مصددر شدیهی) از
همین مصدرها تصور نهیم:
نار  نامیدن /نامستن  نام .
بنهررو ،نام

بنمعهی «آسای

9

و خوشی» در فارسی نهن بن نار رفتن:

نن دل بگرفف رامین را ز رام

نن ویسن سیر گشف از ناز و نام
(ویس و رامین :انوری )1383 :8918

 .8پسوند «د ییا» ازلحاظ تاریخی گوننای از پسوند «د چن» اسف و در واژة «پانییا» معهای نسدبف دارد (نلباسدی
 =( )813 :8911آنچن پا اسف) .فرههگستان از این پسوند در معهای شباهف و نیی نسبف بهرا گرفتن اسف برای
نمونن ،در «سوخییا» و «میلییا» (معادلِ باسیل نوعی بانتری میلنایشکل) شباهف در نظر بودا اسف.
 .1بنمعهی «خواستن ،آرزو نردن ،میل داشتن» و «نیدین بودن وروع امری ،نیدین بودن» (مهصوری و حسدنزادا
)183 :8913
 .9البتن افیودن پسوند «د ِش» ،عالوابر ستا حال فعل ،بر اسم و صفف نیی سابقن دارد و فرههگستان نیدی پدس از
سالها بح و بررسی آن را پذیرفتن اسف (یبایبایی .)31 :8931
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و در فارسی میانن نیی بنصورت ( kāmišnبنمعهیِ خواسدتاری ،تمایدل ،رصدد ،ارادا)
ناربرد داشتن اسف (فراوشی  .)981 :8918اما بن نظر میرسد آنچن در برگییددن «ندام »
بنعهوان معادلی برای «سکس» تعییننههدا بودا ،معهای «نار» در زبان پهلوی از ین سدو
و در فارسی دری (بنویژا در ترنیبات) از سوی دیگر اسف:
نفسانی ،میل جهسی ،خوشی (همان)913 :

نار :میل ،خواسف ،رصد ،مقصود ،مراد ،ارادا ،خواه
نار (مجاز) :عمل جهسی و همخوابگی:
اگر شویَم برای نار باید

مرا بینار بودن بهتر آید
(ویس و رامین :انوری )1381 :8918

همچهین ،در ترنیباتی نظیرِ نار جستن از نسی ،نار [بر]آمدن از نسی ،نار برگرفتن،
نار بخشیدن بن نسی ،معهای همآغوشی و همبستری وجود دارد (همان).
بن این ترتی  ،فرههگستان با پی
نو ،لغف نام

چشم داشتن معهای نار در فارسی میاندن و فارسدی

را در برابر سکس تصوی

8

ندردا (فرههدگ واژاهدای مصدو فرههگسدتان

 )811 :8931و سپس نام ابیار (یا نمنابیار جهسی) ،ندام درمدانی (سدکستراپدی)،
نام شهاسی (سکسولوژی) ،نام شهاس (سکسولوژیسف) ،ندام شدهاختی /نامشدی
(سکسددولوژین) (هددیارواژة روانشهاسددی  )881-883 :8931و خددوا نددام

()sleep sex

(همان )11 :را بر پایة آن ساختن اسف.
کافتن
نافتن همریشن با «شکافتن» و نیی «ناویدن» و «نَفتن» اسف (مهصدوری و حسدنزادا :8913

 .)183امروز میتوان «نافتن» را صورت دیگری از «شکافتن» تعبیر ندرد .معهدای اصدلیِ
این واژا شکافتن بودا اسف:
سپاا آن صدفها همینافتهد

بن خروار دُر هرنسی یافتهد
(اسدی :انوری )1133 :8918

فرههگستان از «نافف» (ستا گذشتة نافتن) در فرایهدهای واژاسازی بهرا بردا اسف:
 .8نام نن در فارسی نهن اسم حالف بودا (= بننار بودن ،شاد بودن) ،انهون بن اسم مصدر تبدیل شددا اسدف.
(برای آگاهی از تفاوت اسم حالف و اسم مصدر ← ،یبایبائی )91-13 ،81 :8931
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آبکافف (هیدرولیی :گسستن شدن ین مولکول در وانه

(فرههگ واژاهای مصو

075

بدا آ  ،)...آبکدافتی ،آبکافدفشددنی

فرههگستان )1-8 :8919

نورنافف (فرایهد تجییة آ

بن نمن انرژی نورانی ،)...نورنافتی (فرههدگ واژاهدای مصدو

فرههگستان )111-118 :8913

ترانافف (دیالیی) ،خوننافدف ( ،)hemolysisچشدمگوشدننافدف (( )cantholysisهدیارواژة
پیشکی .)11 ،13 ،38 :8931

همچهین آن را در برابر ( lysisتخری یاختن برا ر ازهمپاشیدگیِ دیوارة آن) تصوی
نردا و از آن« ،ناففآما 8،ناففآمایی ،ناففآمایشی ،ناففزایی ،ناففزایایی» را ساختن
اسف (فرههگ واژاهای مصو فرههگستان « )111 :8931ناف» (ستا حال ندافتن) نیدی در
1
«نافهداتن» بن نار رفتن اسف.
آمیژه

آمیژا صورت دیگری از «آمییا» اسف نن در برهان رای ضبط شدا اسف (برهان .)19 :8913
فرههگستان این صورت نهن را از نو زندا نردا اسف تا از ین سو ،تلفظ آمیدژا ،تدداعیگر
ارتبا آن با آمییا باشد و از سوی دیگر ،مفهومی خاص را در حدوزة ژنشهاسدی (موجدود
زندا یا بافف یا مولکولی نن از ترنی اجیایی با خاستگااهای ژنیِ متفاوت بن وجدود آمددا
باشد (هیارواژة زیسفشهاسی  )1 :8931مهتقل سازد« .آمیژگی» 9نیی همین ویژگدی را در ریداس
با «آمیختگی» دارد.
الد
«الد بن معهی دیوار باشد ،چن سَرالد ،سر دیوار و بهالد ،بن دیوار را گویهد و بهیداد و بهدای دیدوار را
نیی گفتناند .هر چیهن و ردا را نیی گویهد از دیوار گِلی ندن بدر بداالی هدم گذارندد» (برهدان :8913

 .)8131شاهدی بر ناربرد الد بنمعهی دیوار:
 .8عاملی نن باع القای نافف در ین یاختن میشود (هیارواژة پیشکی « .)833 :8939آما» ستا حال از مصددر
نهن آمادن /آمودن بن معهی «آمادا نردن ،آراستن» اسف (حسندوسف  .)811 :8939بهابراین« ،ناففآما» لفظاً یعهی
آمادانههدا و زمیهنساز نافف آمای هم بنمعهی «آمادا نردن» اسف.
 .1در معهددی سدداختیِ «دارای ت دنِ نافهدددا /شددکافهدا» از اندددامنهددای درونیاختددنای نددن دارای زیمایددنهددای
(= آنییمهای) آ نافتی اسف (هیارواژة زیسفشهاسی.)839 :8931
 .9آمیختگیِ یاختنها یا مولکولهای دنا و پروتئینها( ...همان)839 :
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نریید از درخف اُرس نافور

نخیید از میان الد الدن
(مهوچهری :حسندوسف )111 :8939

«الد در ایرانی باستان ،بنمعهی یبقن ،چیهن ،رشر اسف و الد لفظاً یعهی (آنچن) نهادا شدا اسدف»
(همان« .)1111 :بهالد نیی با «بهیاد» همریشن اسف» (همان.)111 :
فرههگستان اول «بُنالد» را بنعهوان اصطالحی در زمینشهاسی برگییدا بود (نیدانوش

 ،)891 :8918اما فرههگستان سور آن را در برابر  =( cambiumبافتی نن بن موازات محور
یولی گیاا ررار دارد و مهشأ رشد انوی یا رطری گیداا اسدف) تصدوی

ندردا و از آن،

بنالدی و بنالدزایدی (= فرایهدد تشدکیل بدنالد در گیاهدان آونددی) را سداختن اسدف
(هیارواژة زیسفشهاسی .)13 :8931
همچهین« ،سرالد» (در فارسی نهن بنمعهی «سرِ دیوار») را در معهای «بافتی نن توانایی

تقسیم یاختنهای تشکیلدههدة آن زیاد اسف »...برگییدا نن در فرایهدهای بعددی واژاگییهدی
بن صورت سرالدی و پی سرالد (= سرالد انتهایی) هم آمدا اسف (همان.)31 ،891 ،891 :
از الد در واژاهای «دوالد» (= موجود یا یاختة دارای دو دسدف فدارتدنِ [=نرومدوزور]
همساخف) و «تنالد» (= موجود یا یاختة دارای فقط یکدسف فارتن) (همدان)11 ،818 :

ظاهراً معهیِ «الین» خواستن شدا اسف.

8

زاگ

زاگ معادلِ ( zygoteیاختنای دوالد نن از آمییش نامنهای تدنالد ندر و مدادا حاصدل
میشود) و مترادف تخم اسف «ازآنجانن «تخدم» در برابدر واژاهدای بیگاندة متعدددی بدن ندار
میرود ،فرههگستان بدرای خداص ندردن « »zygoteواژة «زاگ» را برگییددا اسدف .زاگ از زایَدگ
پهلوی بنمعهی فرزند گرفتن شدا 1نن مطابس با رواعد تحول آوایی بدنصدورت زاگ بازسدازی شددا

اسف» (واژاهای مصو فرههگستان  .)888 :8931مقصود از بازسازی براساس رواعد تحدول
آوایی را میتوان در ریاس زاگ با واژة «خاگ» دریافف نن صورت آن در فارسدی میاندن
 .8بندلیل نامأنوس بودن «الد» برای دان آموزان دو واژة  cambiumو  meristemبا معدادلهدای بُدنالد و سدرالد
مجدداً در گروا زیسفشهاسی و سپس در شورای واژاگییهی مطرح شد و بنترتی  ،معادلهای «الینزا» و «پدارزا»
در برابر آنها بن تصوی رسید و مجموعة واژاهای مرتبط با آنها براساس دو معادل جدید ساختن شد.
 :zāyak .1فرزند ،نسل (فراوشی )111 :8918
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خایَن اسف (حسندوسف  )8131 :8939یا واژة «الوَ » (بنمعهای تَغار) را در نظر گرفف ندن
8

با تبدیل  -āva-بن  -ā-بنصورت «ال » درآمدا و در همان معهی بن نار رفتدن اسدف (همدان:

 .)1113بناینترتی  ،فرههگستان زایگ را از فارسی میاندن وار گرفتدن و سدپس آن را نوتداا
ساختن و زاگ را بنعهوان معادلی خاص در حوزة زیسفشهاسی تصوی

نردا اسف .آنگداا
1

این لغف ،پاینای برای اعمال فرایهدهای بعدی واژاسازی ررار گرفتن اسف :پارزاگ .
کُماله

یاختدن در

نمالن ساختاری فهجانی شکل در فرایهد تشکیل جهین اسف نن از ین ردید
ایراف و ین حفرة پر از مای در مرنی تشکیل شدا اسف (واژاهدای مصدو فرههگسدتان
 .)811 :8913واژة نهن «نُم» ،نن ههوز در برخی گدوی هدا نداربرد دارد (حسدندوسدف
 ،)1133 :8939بنمعهی «شکم» اسف:
بن آرار دل خفتگان در بُهن

چن دانهد حالِ نُمِ گُرسِهن؟
(سعدی :انوری )1388 :8918

بن نظر میآید لغف «نومیگ» بنمعهی «معدا» (مکهیی  )818 :8911با پسوند «د ین /د
یگ» مهسو بن همین واژا باشد.
بنهررو ،فرههگستان «د الن» را ،نن پسوند نسدبف اسدف (نلباسدی  ،)818 :8911بدن آن
افیودا و ظاهراً از این پسوند معهای شباهف ارادا نردا و نمالن را بنمعهی «شدکممانهدد»
ساختن اسف.
گُشناب
9

معهای اصلی «گُشن» ،نر یا حیوان نر اسف:

 .8در فرههگ ریشنشهاختی زبان فارسی ،دو شاهد از ناربرد ال پشف بنصورت «الو پشدف» در دو مدتن نهدن
فارسی (الههاین و مختصر ناف ) نقل شدا اسف (حسندوسف .)1111 :8939
 merozygote .1زاگی بانتریایی نن نامالً دوالد نیسف و عالوابر فارتن خدود حداوی ژنهدای اضدافی خدارج از
فارتن اسف (واژاهای مصو فرههگستان .)33 :8931
 .9در لغفنامة دهخدا لغف «گَشن /گَشَن» در ین مدخل ضبط شدا اسف با این توضیح نن گشدن (بدا حرندات
مختل ) دراصل معهای «نر» داشتن و سپس مجازاً بنمعهی «انبوا» بن نار رفتن اسف .سدپس لغدف «گُشدن» (ندر) در
مدخل جداگاننای ررار گرفتن اسف (دهخددا  .)83833 ،83831 :8933در فرههدگ ریشدنشدهاختی زبدان فارسدی،
«گَشن /گَشَن» (انبوا) و «گُشن» (نر) از دو ریشة متفاوت دانستن شدا اسف (حسندوسف .)1383 :8939
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آن مَن نن ز پیدایی در چشم نمیآید

جان از میة عشق

بیگشن همیزاید
(مولوی :انوری )1831 :8918

فرههگستان از ترنی این واژة نهن با «آ » ،واژة مرنّ
«آ ِ گشن») را ساختن و بنمعهی «مای سفید غلیظ شامل زامن و ترشحات غدد دستگاا جهسی
نر» در برابر اسپرر تصوی نردا اسف .گُشها دان ،گُشها راا ،گُشدها ریدیی بدر پایدة
گشها ساختن شدا اسف (هیارواژة زیسفشهاسی .)838 :8931
8

«گشها » (بدا زیرسداخفِ

خاگ

خاگ بنمعهی «تخممرغ» بودا (انوری  )1111 :8918و نار غذای «خاگیهن» (خداگ +د یهدن)
از آن برگرفتن شدا و با «خاویار» و «خاین» همریشدن اسدف (حسدندوسدف .)8131 :8939
فرههگستان این لغف را با تغییر معهایی بنمعهی «لولنای پیچیدا نن گشدها مهدراداران در آن
ذخیرا و بالغ میشود» تصوی نردا اسف (هیارواژة زیسفشهاسی .)19 :8931
گُند

گُهد در فارسی نهن بنمعهی خاین (خُصین) بودا و جیء اول در واژة «گهداور» (= شجاع)
بن همین لغف مربو اسف( 1حسندوسف  .)1333-1331 :8939فرههگستان این واژة نهن
را با توسی معهایی (غدّة جهسی نن در زنان تخمدان و در مردان بیضدن ندار دارد) احیدا
نردا اسف (هیارواژة زیسفشهاسی .)831 :8931
راکیزه

رانییا از را  :رشتة سوزن (دهخدا  +)88311 :8933د ییا (پسوند شباهف) ترنی

یافتدن

 .8زامن نموننای اسف از بهرایابی فرههگستان از «واژاهای متعلس بن زبانها و گوی های زندة ایراندی» بدنعهدوان
یکی از مهاب واژاگییهی .زامن از واژة «زاماد» (= داماد) در زبان نردی گرفتن شدا و پس از نوتااسازی بنصدورت
«زار» و افیودن پسوند د ا در برابر اسپرر یا اسپرماتوزوئید (یاختنهای جهسی نر بالغ) بدن تصدوی رسدیدا اسدف
(اصول و ضوابط واژاگییهی .)98 :8911
 .1برخی پژوهشگران ،گهد را در گهداور /گهدآور در معهی «سپاا و دستة جهگاور» دانستناند (ندن در زبدان عربدی
بنصورت جُهد معرّ شدا اسف) و گهدآور را «فرماندا و ساالرِ گهد» معهی نردااند نن دالوری از ویژگدیهدای او
بودا اسف (نیازی  .)181 :8933افیون بر این ،گهدآور را لغتی همگون با نُهداور و نُهداگر رلمداد نردااند نن نُهدا
(شجاعف) در آن ،مرنّ از نُهد (شجاع) +ا (سازندة اسممعهی از صفف) اسف (برهدان  8313 :8913حاشدیة 81
 8138حاشیة  .)88بهابراین ،گهداور /نهداور بنمعهی «برخوردار از شجاعف» اسف.
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اسف .فرههگستان رانییا را در برابر «میتونهدری» (اندامکی نروی یدا میلدنایشدکل در
درون میانیاختة [=سیتوپالسم] یاختنهای هوهستنای نن عهدادار تهفس هوازی و تولید
انرژی اسف) تصوی
از ترنید

نردا اسف (هیارواژة زیسفشهاسی  .)811 :8931لغف «میتونهددری»

دو واژة یوندانی ( mitosرشدتن) و ( chondrionدانددة نوچدن) سداختن شدددا

( )The Heritage Dictionary 1975: 841و پارة نخسف لغف ،بیدانگر شدکل میلدنای و
پارة دور ،نشان دههدة شکل نروی این اندامن اسف .با توجن بن شدکل متغیدر و اغلد
رشتن ای یا نرویِ میتونهدری ،فرههگستان شباهف بن رشتن را در نظر گرفتن و رانیدیا را
ساختن و آن را با داللف گسترداتر ،برای همة اشکال این اندامن بن نار بردا اسف.
گُردیزه

گردیددیا از گُددردا (نلیددن) +د یددیا (پسددوند نسددبف) ترنی د

یافتددن و پددس از اعمددال

اختصارسازی بنروش آمییاسازی (ادغار) با حذفِ هدای نداملفوظ و همدیا بدنصدورت
گُردییا درآمدا اسف .گُردا در معهای «نول ،پشف» واژاای متداول اسف ،اما فرههگستان
معهای اصلی و نهن آن (نلین) را در واژاسازی لحاظ داشتن ،ندن در برخدی گدوی هدا
ههوز ناربرد دارد ،و گردییا را معادل با «نفرون» بنمعهی «واحد ساختمانی و نارنردی نلیدن

در مهراداران» ساختن اسف (هیارواژة زیسفشهاسی .)813 :8931
کُریچه

واژة نریچن نن بنصورتهای «نریچ» و «نریی» نیی در اد

نهن بن نار رفتن و با زبَر حرف

آغازین نیی در فرههگ سخن ضبط شدا ،بنمعهی «خانة نوچن ،نلبن» اسدف (اندوری :8918

 .)1113فرههگستان با انتیاع دو مفهور مکان و نوچکی از این لغف ،آن را در برابر «وانوئل»
(فضا یا حفراای غشادار در درونیاختن نن عمل هضم یا ترشح یا ذخیرا یا دف مدواد را بدر
عهدا دارد) تصوی

نردا اسف (هیارواژة زیسفشهاسی .)833 :8931

8

 .8این لفظ بندلیل نامأنوس بودن برای دان آموزان مجدداً در گروا زیسفشهاسی و شورای واژاگییهی مطرح شد
و معادل «ناوا » در برابر آن بن تصوی رسید .ناوا از ناو (بنمعهی تهی و خالی و میان تهی)  - +ا (پسدوند
اسمساز) ساختن شدا اسف.
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سَرده

سَردا با های ناملفوظ ،در زبان پهلوی بنصورت «سَردَ  ،سَرِدَ  ،سَرتَن» بدن ندار رفتدن و
بن معهی نوع ،جسم ،رسدم بدودا اسدف (فدراوشدی  .)333 ،333 :8918فرههگسدتان در حدوزة
زیسفشهاسی عمومی آن را در معهای «هفتمین رتبة اصلی در آراینشهاسی موجودات زندا ،پایینتر
از تیرا و باالتر از گونن» تصوی نردا اسف (هیارواژة زیسفشهاسی .)891 :8931
آسه

لغف آسن را نن اغل فرههگها (از جملن لغفنامة دهخدا) «سهگ آسیا» معهی نردااندد
(دهخدا  ،)8913 :8933فرههگ سخن با معهای «محور سهگ آسیا» ضبط نردا اسف (انوری
 .)811 :8918با توجن بن معهای اصلی «آس» (= سهگ آسیا)« ،آسن» نن واژاای همگون بدا
آن ،بلکن دارای پسوند نسبف اسف و مترادف با «رط الرَّحی» در عربی ،بنمعهی محوری
اسف نن سهگ آسیا بن دور آن میگردد .در یدن بررسدیِ ریشدنشدهاختیِ دریدس« ،آسدن
(محور سهگ آسیا )» در زمرة ترنی هایی یاد شدا اسف ندن از «آس» در فارسدی ندو
یافف میشود (رضاییباغبیدی .)13 :8931
فرههگستان اول آسن را بنجای محور ( axeبن زبان فرانسوی) در فییین و نیدی axis
در پیشکی و استخوانشهاسی تصدوی ندردا بدود (نیدانوش  )11 :8918ندن اولدی رواج
نیافف ،اما دومی در پیشکی ناربرد پیدا نرد 8.فرههگسدتان سدور ،ایدن واژة نهدن را در
برابر  axonدر حوزة زیسفشهاسی (بنمعهی زائدا یا رشتة عصبی استواننای بلهدد )...بدن
تصوی رساندا اسف (هیارواژة زیسفشهاسی  ،)3 :8931زیرا در امتداد محور یولی یاختة
عصبی اسف.
تاگ

تاگ صورت نهن لغفِ «تا» (بنمعهیِ تدن و هدمریشدن بدا آن) در فارسدی میاندن اسدف
(حسندوسف  .)331 :8939تاگ ،نن در برابر  cloneبرگییدا شدا اسف ،دو تعرید دارد:

 .8فرههگ سخن در مدخل آسن ،معهای «محور» را در حوزة ریاضی برچس زدا اسف نن درسف نمینماید ،زیرا
در این معهی ،لغف «محور» ناربرد دارد ،نن آسن .آسن در معهای پیشکی (دومین مهرة گدردن ،اسدتخوان محدور) را
رضایی باغبیدی بنصورت «آسنیی» (مشتس از آسن) آوردا اسف (رضاییباغبیدی  ،13 :8931پانویس .)9
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 )8مجموعنای از مولکولها و یاختنها و موجودات همسان ندن از نیدای واحدد سرچشدمن گرفتدن

باشهد  )1زادگان ین فرد در نتیجة تکثیر رویشی یا بکرزایی (هیارواژة زیسفشهاسی .)11 :8931
از هر دو تعری  ،معهای اسم مجموعن دریافف میشدود ،بدنگوندنایندن همدة اعضدای
همسان آن ،از نیای واحد یدا یدن فدرد پدیدد آمددا باشدهد .از «تداگسدازی» در برابدر
( clonningتولید گروهی از افراد با ژن نمود یکسان ،از راا زادآوری غیرجهسی) (همدان)
نیی معهای مجموعة واحد و یکسان (تاگ یا تن) برمیآید.
تَنجش

مصدر «تهجیدن» ،در فارسی نهن ،در دو معهای «پیچیدن و درهمفشردن» (متعدی) و «بن هم
فشردا شدن ،درهم نشیدا شدن» (الزر) بن نار رفتن اسف .شاهدی برای معهای الزر فعل:
بتهجید عذرا چو مردان جهگ ترنجید بر بارگی تهگ تهگ
(عهصری :مهصوری و حسنزادا )811 :8913

فرههگستان از این مصدر نهن در معهای الزر ،اسم مصدر مشتس سداختن و در نهدارِ

«گرفف» ،بنعهوان برابرنهاد برای ( spasmاسپاسم) 8در حوزة پیشکی بن تصوی

رساندا

اسف و سپس از آن ،تهجشی ( )spasmodicو تهج زدا ( )spasmodicرا سداختن اسدف
(هیارواژة پیشدکی  .)31 :8931عالوابراین« ،تهج » (پاسخ بخشدی از گیداا ...بدن محدر
بیرونی ،مستقل از جهف تأ یر آن) و «تهجشی» در حوزة زیسفشهاسدی برابدر بدا
و  nasticتصوی

nastie

شدا اسف (هیارواژة زیسفشهاسی .)11 :8931

پیخال

پیخال بنمعهی فضلن و سرگین جانوران اسف:
درآمدر پسِ دشمن چو چَرغ ورف شکار

چو چرز برزد ناگن بن ری ِ من پیخال
(اسدی :انوری )8311 :8918

این لغف از :پیخ (ریِ چشم)  +د ال (پسوند نسبف) ترنی

یافتن اسف.

 .8انقباض ممتد غیرارادی عضالنی نن ممکن اسف جیئی از ین اختالل عمومی یا بنمهیلة پاسدخی موضدعی بدن
حالتی دردنا باشد (هیارواژة پیشکی )31 :8931
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فرههگستان گسترة معهاییِ پیخدال را از سدرگین جدانوران بدنمعهدای مطلدس مددفوع
گسترش دادا و آن را در نهار لغف «مدفوع» در برابر  fecesدر حوزة پیشدکی تصدوی
نردا اسف ،اما در فرایهددهای بعددیِ واژاسدازی تههدا از پیخدال اسدتفادا ندردا اسدف:
چر پیخالی ،سهگپیخال ،سیااپیخال (هیارواژة پیشکی .)39 ،31 ،18 ،93 :8931
پیخال با همین معها در مجموعن واژاهای مصدو فرههگسدتان اول نیدی درج شددا
اسف (نیانوش .)18 :8918
دَشتان
واژة دشتان اگرچن در برخی فرههگهای ردیم ضبط شدا (حائض را میگویهد ،یعهدی زندی

نن خون حیض آید (برهان  ،))111 :8913در متون فارسی نو (دری) بن ندار نرفتدن اسدف.
ازآنجانن دشتان واژاای فقهی در آیین زرتشتی اسف ،همچهان در میدان زرتشدتیان زنددا
اسف و بن صورت دُشتان ضبط شدا اسف (اشیدری  .)118 :8938در فارسی میانن ،دشدتان
هم بنمعهی راعدگی و هم زن راعدا آمدا اسف (مکهیی  )11 :8911بداایدنوصد  ،گویدا
معهای اصلیِ آن ،راعدگی بودا زیرا لغف «دشتانومهد» (= زن راعدا) از آن مشدتس شددا
اسف (همان).
فرههگستان دشتان را در برابر  menstruationو همراا با لغف راعدگی تصوی نردا،
اما در اغل فرایهدهای بعدیِ واژاسازی درزمیهة پیشکی از «دشتان» استفادا نردا اسف:
نخسفدشدتان /راعددگی اول ،دُشدشدتانی /راعددگی دردندا  ،دُشدشدتانی آماسدی ،دُشدشدتانی

تهجشی ،بیدشتانی ،سپیددشتان ،نمدشتانی (هیارواژة پیشکی .)8931
خونریسی

خونریسی بنمعهی «دف مدفوع خونین» اسف (همدان .)13 :مدادّة ماضدی ریسدتن ،یعهدی
«ریسف ،»-با افیودا شدن پسوند «د یسف» (پسوند سازندة مادة ماضی جعلی) بدن مدادة
مضارع ساختن شدا اسدف( .مهصدوری و حسدنزادا  .)811 :8913در ایدن بیدف از مثهدوی
مولوی ناربرد مصدر را میتوان دید:
چون در ایهجا نیسف وجن زیستن

بر چهین خانن بباید ریستن
(انوری )9333 :8918
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بن این ترتی  ،فرههگستان مصدری جعلی (تبدیلی یدا برسداختن) را از فارسدیِ نهدن
برگرفتن و بنجای دُشواژا (تابو) 8در واژاگییهی بن نار بردا اسف.
کَژنه
«نژنن پیهن و وصلن و پارا را گویهد نن بر جامن دوزندد و بدن عربدی رُرعدن خوانهدد» (برهدان :8913

 .)8131این واژا در برابر لغف  patchدر فرههگستان با این تعری

تصوی

«محدودة تغییررنگ یا تغییرشکلیافتن ای در پوسف یدا غشداهای مخدایی ندن بدنسدب

شدا اسدف:
التهدا

و

پرخونی و برجستگی و جی آنها ،از رسمف های مجاور متمایی میشود» (هدیارواژة پیشدکی :8931

 .)811شباهف محدودة تغییررنگ یا تغییرشکلیافتن در پوسف بدا نژندن (وصدلة جامدن)
سب

این نارگذاری بودا اسف .

آرَک

لغف «آرا» در فارسی نهن بنمعهی «بیخ و بُن دندانها» بودا (برهدان  )99 :8913و ظداهراً بدن
لغددف «آروارا» مربددو اسددف (حسددندوسددف  .)39 :8939فرههگسددتان لغددف آرا را پددس از
نوتااسازی و افیودن پسوند نسبف « ،» -بدنصدورت آرَ در برابدر ( alveolusحفدراای
استخوانی نن ریشة دندان در آن ررار گرفتدن اسدف) تصدوی ندردا و آرَندی ،آر آمداس،
آر برداری ،آر بری ،آر سازا را بدر پایدة آن سداختن اسدف (هدیارواژة پیشدکی .)3 :8931
بناینترتی  ،فرق مفهور آر و آروارا (هرین از دو رطعن استخوان نن دندانهای باالیی و
پاییهی بر آن جای دارند) با دو واژة متفاوت و محتمالً همریشن نشان دادا شدا اسف.
پُژَک

لغف «پُژ» در برهان رای بنمعهی «برفرییا» ضدبط شددا اسدف (برهدان  .)933 :8913در
فرههگستان با افیودن «( » -پسوند شباهف) بن آن 1،واژة پُژَ (نهشتنای ندرر و نداز

 .8دشواژا (تابو) نلمنای اسف نن مربو بن موضوعاتی ناخوشایهد ،چون مرگ ،اندار و فعالیفهای جهسی و جدی آنهدا،
میشود و ناربرد آن در مورعیفهای بنخصوص رسمی معموالً مذمور اسف (نغیگوی نهن .)831-831 :8939
 .1بن ریاس با واژة «برفن».
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نن بر روی سطح دندانها تشکیل میشود) در برابر «پال » در دنددانپیشدکی برگییددا
شدا اسف (هیارواژة پیشکی .)11 :8931

 1انواع وامگیری درونی و تاریخی
نموننهایی را نن در این مقالن بررسی نرداایم ،میتوان در دو دستن جای داد:
 )8وارگیری با معهای تازا (نوگییه ) :در این نوع از وارگیدریِ دروندی و تداریخی،
واژة نهن با معهایی تازا و متفاوت ،اما مدرتبط بدا معهدای نهدن احیدا مدیشدود .برخدی
نموننهای پی گفتن را می توان در این دستن گهجاند .بدرای مثدال :فرههگسدتان (معهدای
نهن :دبستان ← معهای امروزی :معدادل آندادمی) دسدتیهن (معهدای نهدن :دسدتخط
معهای امروزی :معادل ههدبو ) آهون (معهای نهن :نق

←

← معهدای امدروزی :مجدرای
← معهدای

افقی برای عبور تأسیسات ساختمان) آسن (معهای نهن :محور سهگ آسیا

امروزی :زائدا یا رشتة عصبی بلهد) نژندن (معهدای نهدن :وصدلن ← معهدای امدروزی:
محدودة تغییررنگ یا تغییرشکلیافتن در پوسف).
 )1وارگیری با معهای نهن (بازگییه ) :نن در روند آن ،واژة نهن با همان مفهور نهن،
بن رلمرو زبان بازمیگردد .برای نمونن :گُشن (در «گشها ») هیمن (در «هیمنسوز») آژ (در
«آژدار») پُژ (در «پُژَ ») ریستن (در «خونریسی») نافتن (در «آ نافف») در ایدن دسدتن
میگهجهد .چهین واژاهایی را میتوان «بازگییدا» نارگذاری نرد.
بر پایة این دستنبهدی ،هرگاا ین واژة فراموششدا ،از فارسی نهن (خواا فارسدی
باستان و فارسی میانن ،خواا فارسی نو) وارگیری شود ،اگر با معهای تازا ،ولی مرتبط بدا
معهای نهن ،در فرایهد واژاگییهی بن نار رود ،واژاای نوگییدا بن شمار میآید و با شیوة
نوگییه

ساختن شدا اسف .اما اگر با همان معهای نهن در واژاگییهدی اسدتفادا شدود،

میتوان آن را بازگییدا بن شمار آورد و شیوة ساخف آن را بازگییه

نامید.

8

 .8البتن این دستنبهدی بنمعهای مرزبهدی رطعی میان نوگییه و بازگییه نیسف .گاهی نموننهدایی را مدیتدوان
یافف نن با تعری یکی از این دو شیوا همخوانی بیشتر دارند ،اما از ویژگی دستة دیگدر بدیبهدرا نیسدتهد یدا در
وضعیتی بیهابین ررار میگیرند .برای نمونن ،اگر در«آ نافف» ،سازة نافف (= شکافتن) را ،نن در دستة بازگییه
گهجانداایم ،در معهای خاصّ تجیین نردن در نظر بگیریم ،بدا ندوعی تغییدر معهدایی (تخصدیص) در واژا روبدنرو
هستیم نن آن را بن نوگییه نیدین مینهد.
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فرههگستان شیواهای واژاگییهی را در چهار روش احصا نردا اسف:
 )8برگییه

(انتخا

ین واژا یا عبارت از میان واژاها و عبدارتهدای موجدود در

زبان)
 )1نوگییه

(ان تخدا

یدن واژة موجدود در زبدان و دادن مفهدومی جدیدد بدن آن

بنیورینن با مفهور اولین بیارتبا نباشد)
 )9ساختن اصطالح (بن سن شیوا :واژاسازی ،ساختن گروا نحوی ،اختصارسازی)
 )3وارگیری (اخذ ین واژا از زبانهای بیگانن (معموالً غربی) با همان مفهدومی ندن
در زبان مبد ،دارد) (اصول و ضوابط واژاگییهی .)81-88 :8911

واژاهایی نن با فرایهد برگییه
رهگذر ندوگییه

انتخدا

انتخدا

شدوند« ،واژة برگییددا» ،واژاهدایی ندن از

شدوند« ،واژة نوگییددا» ،واژاهدایی ندن محصدول سداختن

اصطالح باشهد« ،واژة نوساختن (نوواژا)» نامیدا می شوند (← مهصدوری )893-899 :8931

و واژاهایی نن از زبان بیگانن اخذ شدااند« ،وارواژا» نار دارند.
مقایسة انواع وارگیری درونی و تاریخی با شیواهای واژاگییهی ،نشان میدهد نن در
تقسیمبهدی فرههگستان ،اوالً هیچین از این ربیل واژاها ،وارواژا بن شمار نمیآیهد ،بلکن
غالباً واژة نوگییدا رلمداد میشوند 8.انیداً واژاهدایی ندن در مقالدة حاضدر «بازگییددا»
نامیداایم ،در تقسیمبهدی فرههگستان «نوساختن یا نوواژا» محسو میشوند ،زیرا ابتددا
از مهاب واژاگییهی (خواا ،واژاهای زبانهای میانن و باسدتان ،خدواا واژاهدای نهدن در
فارسی نو) برگرفتن شدااند و سپس فرایهدهای واژاسازی (اشدتقاق و ترنید ) بدر آنهدا
1
اعمال گردیدا اسف.

 .8ذنر رید «غالباً» از آنجاسف نن ممکن اسف فرههگستان در دستنبهدیِ خدود ،برخدی از ایدن واژاهدای نهدن را
«برگییدا» محسو نهد ،چرانن شاید پی تر در نتا های تخصصی احیا شدا و بن نار رفتن باشهد و بهابراین ،در
زمان واژاگییهی فرههگستان ،جیو معادلهای موجود در زبان بن شمار آیهد .آنگاا فرههگستان ،تهها ایدن واژاهدای
نهن را از میان معادلها برگییدا و رسمیف بخشیدا باشد.
 .1در داداهای این پژوه واژة «دشتان» استثها بن شمار میآید ،زیرا عالوابر پذیرش فرایهدهای واژاسازی (مانهدِ
دشدشتانی ،نمدشتانی ،بیدشتانی) ،با حفظ معهای ردیم بنتههایی نیی بازگییدا شدا و بن تصدوی رسدیدا اسدف.
دنتر رضا عطاریان بن نگارندا یادآور شد نن واژة مصو «افکانن» در برابر  abortusدر حوزة پیشدکی (هدیارواژة
پیشکی  )19 :8939مانهد دشتان ،بازگییدة فرههگستان سور اسف و معدادل رایدج آن در زبدان فارسدی «محصدول
سقط» بودا اسف.
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بهابراین ،میتوان «بازگییه » را بر شیواهای چهارگانة واژاگییهی افیود تا شدیواای
نن براساس آن ،واژا هایی از میدان نلمدات تداریخی زبدان فارسدی بددون تغییدر معهدی
وارگیری شدا و در فرایهدهای واژاسازی بن نار رفتدناندد ،در دسدتنای جداگاندن ردرار
گیرند.

 4انواع تغییر معنایی در فرایند وامگیری درونی و تاریخی
چهاننن گذشف ،اغل

واژاهایی نن از گذشتة تاریخی زبان فارسی در واژاگییهی بن نار

رفتناند ،نوگییدا بن شمار میآیهد .فرههگسدتان ندوگییه
تعری

را گسدترش معهدایی آگاهاندن

مینهد نن در فرایهد آن« ،معهی سابس واژا حفظ میشود ،ولی معهیِ جدید هم بر آن بار

میگردد ،مانهد واژاهای مجلس و سپر و پیچ و یخچال نن افیون بر معهای سابس ،بر معهای جدیدی

نیی داللف دارند» (اصول و ضوابط واژاگییهی  .)91 :8931آنگاا چهد مثال از واژاهای مصو
فرههگستان اول و سور میآورد نن دو نمونن از آن میان ،نقل میشود (همان:)91 :
واژة فارسی
چین

معهی ردیم

شکستن یا بنهمنشیدگی در پوسف صورت یدا پارچدن (زمددینشهاسددی) خمددی در
یا چرر و امثال آنها

آبین

معهی جدید
سهگهای چیهنای

حوض نوچن از سفال یا آهن یا مانهد آنها ندن بدرای حوضچنای ندن از ایدراف
با فشدار بدن داخدل

شسفوشوی بدن بن نار میرفف و در نوعی از آن آ

آن آ

و دارو میریختهد و بیمار را در آن مینشاندند.

پاشیدا میشود.

بن نظر میرسد میان این دو واژة نوگییدا تفداوت هسدف در اولدی (چدین) ،معهدی
جدید بر معهی ردیم افیودا شدا و تعمیم معهایی رخ دادا اسف ،امدا در دومدی (آبدین)،
واژا در معهی ردیم فراموش شدا و با معهی جدید از نو زندا شدا اسف .بنعبارتدیگر،
اگرچن در فرههگ لغف ین معهی بر مفاهیم آبدین افدیودا شددا ،دروارد ندن گسدترش
معهایی ،بلکن «جابنجایی معهایی» 8اتفاق افتادا اسف.

1. semantic shift
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این جابن جایی معهایی از رهگذر ارتبایی نن میدان معهدای رددیم و مصدداق جدیدد
تصور میشود ،صورت میگیرد برای مثال ،شباهف میان بخ

تغییرشکلیافتة پوسدف

با نژنن (وصلن) یا شباهف دوسین با پروندا (بقچة پارچنفروشدان دوراگدرد) یدا ارتبدا
معهاییِ رایانن (نظمبخشهدا) با عمل پردازش در دستگاا رایانن ،زمیهنساز این جابنجدایی
معهایی از رهگذر وارگیری درونی و تاریخی میشود.
گذشتن از جابنجدایی معهدایی ،گداا در ایدن وارگیدری ،بدا توسدی معهدایی روبدنرو
میشویم چهاننن «گهد» (بیضن) با معهایی اعم از معهی نهن احیا شدا اسدف و بدر غددة
جهسی (شامل بیضن و تخمدان) داللف مینهدد« .پیخدال» نیدی ندن در معهدای «سدرگین
جانوران» ناربرد داشتن ،بر مطلس «مدفوع» داللدف یافتدن اسدف .در مقابدل ،معهدای عدار
«آرَم » در فارسیِ نهن ،بن معهیِ روانشهاختی ( )relaxationتخصیص یافتن یدا معهدای
عار «سردا» در فارسی میانن (نوع ،رسم) ،با تخصیص معهایی 8در حوزة زیسدفشهاسدی
(هفتمین رتبة اصلی در آراینشهاسی موجودات زندا) بن نار بردا شدا اسف.

 5شیوههای وامگیری درونی و تاریخی
بررسی داداهای این مقالن نشان میدهد ندن مدیتدوان شدیواهدای وارگیدری دروندی و
تاریخی را در واژاهای مصو

فرههگستان سور ،در چهار دستن جای داد:

 )8بهرایابی از صورت نهنِ ین واژة امروزی برای بیان مفاهیم جدید ،مانهد آرَمد
(آرام ) ،آمیژا (آمییا) ،آژدار (آجدار) و نافتن (شکافتن).
 )1وارگیریِ واژة نهن ،بدون تغییر آوایی و صرفی ،مانهد دستیهن ،آبین ،تکاور ،نازا،
سوخ ،آهون ،آسن و نژنن.
 )9بن نار بردن واژة نهن در فرایهدد اشدتقاق ،در واژاهدایی ازربیدلِ نُمالدن ،رانیدیا،
گُردییا ،آرَ و پُژَ (در این فرایهد هرجا نن نیاز بودا ،روش اختصارسازی اعمال شدا
اسف :گردا  - +ییا ← گُردییا ،آرا - +

← آرَ ).

1. semantic narrowing
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 ) 3بن نار بدردن واژة نهدن در فرایهدد ترنید

یدا ترنید

و اشدتقاق ،بدرای مثدال:

هیمنسوز ،آژدار ،گشها  ،دوالد ،خونریسی و بهالدزایی.

 6تبیین وامگیری درونی و تاریخی
در تبیین وارگیریِ درونی و تاریخی در زبان فارسی نیی همان دالیلی مطرح اسف نن در
سایر زبانها در روند وض لغف بن نار گرفتن شدا اسف .دو زبان فرانسن و انگلیسی بدن
وارگیریِ بینهایف از زبانهای یونانی و التیهی ،بنویژا برای ناربردهدای علمدی و فهّدی
روی آوردااند( 8آشوری  .)31 :8913اگر اروپاییان زبانهای یونانی و التیهی را همانگوندن
از یاد بردا بودند نن ما زبانهای نهن پهلوی و فارسی باستان و اوستایی را ،زبدانهدای
فرانسن و انگلیسی با چسبیدن بن ساختار یبیعی یا خودجوش خود ،نمیتوانستهد بستری
برای مدرنیف و نیازهای زبانیِ بیپایان آن باشهد (همان.)13 :
نظری بن نموننهای بررسیشدا در این مقالن ،نشان میدهد نن انبوهیِ واژاهدای علمدی
بنویژا در زیسفشهاسی و پیشکی ،بهرایابی از واژاهای نهدن را بدنعهدوان یکدی از مهداب
واژاگییهی الیارآور مینهد ،چرانن نمیتوان انتظار داشف زبدان فارسدی تههدا بدا اسدتفادا از
ظرفیف واژاهای رایج خود ،از عهدة معادلیابی برای اصطالحات روزافدیون تخصصدی در
زبان علمی انگلیسی برآید نن خود ،چهاننن گذشف ،برخوردار از گهجیهدة واژاهدای نهدن
یونانی و التیهی اسف .گذشتن از آن ،پرهیی از ناربرد دُشواژا (مثالً در خونریسی) و خاص
نردن واژا درزمیهة تخصصی (مثالً زاگ ،پیخال ،دشتان بنترتی بنجای «تخم»« ،مددفوع» و
«راعدگی») از دالیل روی آوردن بن وارگیری درونی و تاریخی اسف.
اگر دو مورد زیر از نتابچة اصول و ضوابط واژاگییهی مصو

فرههگسدتان دربدارة

«واژاها و ریشنهای متعلس بن زبانهای باستانی و میانة ایران» را بدر واژاهدای رددیم در
فارسی نو 1تعمیم دهیم ،میایا و معای

وارگیری درونی و تاریخی را بازمینمایاند:

 .8بهراگیری از یونانی و التین (بنعهوان زبانهای نالسین اروپایی) را میتوان با اندنی تسامح در زمرة وارگیریِ
درونی و تاریخی دانسف و نسبف زبانهای فرانسن و انگلیسی را با زبانهای نهن یونانی و التین ،نمدابی نظیدر
ارتبا زبان فارسی نو با زبانهای فارسی میانن ،فارسی باستان و اوستایی رلمداد نرد.
 .1چهاننن پی تر آمد ،مقصود از «واژاهای ردیم در فارسی نو» لغاتی اسف نن در گذشتة تداریخی زبدان فارسدی
دری ناربرد داشتن و در فرههگ بیرگ سخن با برچس «رد( ».ردیمی) مشخص شدااند.
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 )8زبان فارسی نهونی بازماندة این زبانهاسف و چهانچن بخواهیم میان الفاظ متعلدس
بن زبان بیگانن و الفاظ متعلس بن این زبانها دسف بن انتخا

بینیم ،ارجح اسدف ندن بدن

این زبانها روی آوریم .از این زبانها باید با درف و بن ههگار ضدرورت اسدتفادا ندرد،
چرانن واژاهای آنها معموالً همانهد الفاظ بیگانن برای فارسیزبانان ندامفهور و نامدأنوس
اسف( .اصول و ضوابط واژاگییهی )98 :8911

 )1عهاصر وارگرفتنشدا از زبانهای باستانی و میانة ایراندی بدنراحتدی بدا واژاهدای
فارسی ترنی میشوند و بندلیل نیدین بودن مقولنهای دستوری و ساخفهای صرفی
آنها با زبان فارسی امروز ناربرد آنها مشکلآفرین نخواهد بود ،مشرو بر آنکن با مفهور
و شیوة ناربرد آنها آشها باشیم (همان.)99 :
درمورد اول ،بن تیرگی معهایی واژاهای ردیم برای فارسیزبانان اشدارا شددا اسدف.
برای نمونن ،یاختن ،پروندا ،نازا ،سوخ ،آهون ،زاگ ،رانییا ،سردا ،آسن و تداگ یکسدرا
در زبان فارسی امروز ،تیرا بن شمار میآیهد ،همانیورنن در زبان انگلیسی نیدی ویژگدی
تیرگی در اغل واژاهای نهن مصداق دارد .درسف اسف نن تیرگی ،فهم معهای واژا را
برای مخایبان دشوار مینهد و محتمالً بخف ربول و جاافتادگی واژة مصو را نداه
میدهد ،اما گاهی برعکس ،ابهدار در چهدین واژاهدایی ،امکدان پدذیرش واژا و توسدی
معهایی را فراهم میآورد 8.بدرای مثدال ،اگدر خلبدان بدا واژاای شدفاف (مدثالً پاروبدان)
جایگیین میشد ،پذیرش آن بنمعهای رانهدة هواپیما دشوار مینمود ،یدا اگدر رشدتنوارا
بنجای رانییا ررار میگرفف ،ایالق آن بن اشکال گوناگون ایدن انددامن ،بدا مخالفدف
متخصصان روبنرو میشد 1.گذشتن از این ،باید گفدف ندوگییهیِ پداراای واژاهدا چهدان
سهجیدا بودا نن بنرغم وارگیریِ درونی و تاریخی ،شفافیف معهایی برررار ماندا اسدف.
در واژاهایی نظیر فرههگستان و دستیهن و یارانن و آبین انگییش صرفی یا ساختی 9عامل
شفافیف اسف .در واژاهایی نظیر آرَم و آژدار و نافتن نیی تخفید یدا تغییدر آوایدی،

 .8دنتر رضا عطاریان ،اهمیف این نکتن در فرایهد واژاگییهی را بن نگارندا خایرنشان نردا اسف.
 .1نگارندا بن یاد دارد نن ین بار دنتر خسرو فرشیدورد ،در نالس درس دستور زبان فارسی دانشدگاا تهدران ،در
انتقاد بن واژاسازیِ فرههگستان دور ،علف جا نیفتادن واژة «رایانن» را ابهار معهایی آن برشمرد و پیشههاد نرد نن در
برابر نامپیوتر« ،مغیوارا» بن تصوی برسد ،حالآنکن شفافیف بی ازاندازا در ایهجا مان از جاافتادگی واژا اسف.
 .9در انگییش صرفی یا ساختی ،صورت صرفی یا اشتقاری نلمات تا حدی بیاننههدة معهدی آنهدا اسدف (بدایهی
.)811 :8933
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مخای فارسیزبان را بن صورت آشهای امروزی واژا راههمایی مدینهدد .همچهدین ،در
لغف «هیمنسوز» (معادلِ شومیهن) ،ناربرد جیء شفاف «سدوز» در نهدار «هیمدن» ،ندن در
8
هجای اول با هییر اشترا دارد ،پی بردن بن ترادف هییر و هیمن را آسان میسازد.
از مورد دور ،مییف نیدیکدی واژا هدای نهدن بدا فارسدی امدروز و نداربرد آنهدا در
فرایهدهای بعدیِ واژاسازی برداشف میشود .برای مثال ،رانییا و میتونهددری هدردو از
لحاظ معهایی تیرا بن شمار میآیهد ،امدا معدادل فارسدی (رانیدیا) از نظدر آوایدی بدرای
فارسیزبانان راحفتر اسف و در بافف زبان فارسی (بن ریاس واژاای مانهد پانییا) آشها
جلوا مینهد و آسانتر جای میگیرد .توجن بن خوشنواژاای نن مثالً از «الد» یا «ندافتن»
ساختن میشود ،نشان از ناراییِ واژاهای نهن در فرایهد واژاگییهدی دارد« .ندام » (در
برابر سکس) را میتوان بنعهوان واژاای نوگییدا برشمرد نن از یدن سدو بدا توجدن بدن
معهیِ نهاییِ «نار» در ترنیباتی ازربیلِ نار گرفتن ،شفافیف معهایی دارد و از سوی دیگر،
ازنظر آوایی و صرفی با زبان فارسی سازگارتر اسف و سداخف خوشدنواژة «ندام » را
بنآسانی امکانپذیر میسازد.
هرچهد واژاگییهی ،فعالیتی در حوزة زبان اسف ،وارگیری درونی و تداریخی ندوعی
باستانگرایی 1بن شمار میآید نن یکی از شیواهای ههجارگرییی برای برجستنسدازی و
ایجاد زبان ادبی اسف 9.باستانگرایی را میتوان ادامة حیات زبان گذشتن در خالل زبدان
انهون تعری

نرد و پس از وزن و رافین ،معروفترین و پرتأ یرترین راا تشدخّص دادن

بن زبان را ناربرد آرنائین زبان ،بنمعهی استعمال الفاظی نن در زبان روزمرا و عادی بدن
نار نمیروند ،دانسف و آن را در دو شاخة واژگان و نحو مورد مطالعن ررار داد .مفهدور
باستانگرایی ،محدود بن احیای واژا های مردا نیسف ،حتی انتخا

تلفظ ردیمیتر یدن

نلمن ،خود نوعی باستانگرایی اسف (شدفیعی نددنهی  13 :8939و  .)11بدن نظدر مدیآیدد
ازیریس باستانگرایی در واژاگییهی نیی میتوان از امتیاز این تشخّص زبدانی بهدرا بدرد.

 .8بن سخن دیگر ،چهانچن فارسیزبانان بدانهد هیمنسوز در برابر شومیهن ساختن شدا اسف ،بدا شدهیدن «هیمدن» در
واژة مرنّ «هیمنسوز» بنسب شباهف آواییِ آن با هییر ،میتوانهد حدس بینهد نن هیمن مترادف هییر اسف.

2. archaism

) ،انواع ههجارگرییی فهرسف شددا اسدف ،از
 .9در نتا از زبانشهاسی بن ادبیات نن بن نقل از لیچ (, 1969
باستانگرایی ،بن «ههجارگرییی زمانی» تعبیر شدا اسف (صفوی .)13 :8933
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و دشدتان بدرای نداربر

فارسیزبان چهدان آشها نیسف ،درعینحال برجستن و شاخص جلدوا مدینهدد و همدین
ویژگی بن جاافتادگی این ربیل واژاها در حوزة تخصصی یاری میرساند.
درمجموع ،اگر بپذیریم نن تداور و گسترش واژاگییهی ،اهل ین زبان را بن تواندایی
آن زبان باورمهد مینهد ،بهرایابی بجا و سهجیدا از گهجیهة زبان فارسی نهن و زبانهای
میانن و باستان ،چهاننن در فرههگستان سور صورت میگیرد ،غهای زبدان فارسدی را بدن
پشتوانة گذشتة تاریخیِ آن نمایان میسازد و باور بن توانایی و نارایی امدروزیِ آن را در
ذهن فارسیزبانان نیرو میبخشد.

 7نتیجه
در این مقالن ،بررسی وارگیریِ درونی و تاریخی بنعهوان یکدی از مهداب واژاگییهدی ،از
بررسی نخستین لغات ساختة انجمنهای واژاسدازیِ پهلدوی اول و واژاهدای مصدو
فرههگستان اول و دور آغاز شد و با تمرنی بر واژاهدای عمدومی و تخصصدیِ مصدو
فرههگستان زبان و اد

فارسی (فرههگستان سور) ،ادامن یافف .با ارجاع بن فرههگهدای

زبان پهلوی و ریشنشهاختی ،نشان دادیم نن چگونن فرههگستان واژاهدای نهدن ،خدواا
واژاهای متعلس بن زبانهای باستانی و میانن ،خواا واژاهای فراموششدة فارسدی جدیدد
را از رهگذر تخصیص و توسی و جابنجایی معهایی دوبارا احیدا ندردا و بدا اشدتقاق و
ترنی

در فرایهدهای بعدی واژاسازی بن نار گرفتن اسف .بر این اساس ،میتوان شدیوة

«بازگییه » را بر شیواهای چهارگانة واژاگییهی افدیود تدا وارگیدری نلمدات تداریخی
(بدون تغییر معهایی) را دربر گیرد .نظری بر ضرورتهایی نن فرههگستان را ،بنویدژا در
واژاهای تخصصیِ حوزة زیسفشهاسی و پیشکی ،بن وارگیری درونی و تاریخی سدوق
دادا اسف ،و نیی تحلیل میایا و معای

این شیوا (ازجملن ،تیرگدی و شدفافیف معهدایی)،

نشان میدهد نن فرههگستان سور ،با بهرایابی آگاهانن از عملکرد دو فرههگستان پیشدین
و برخورداری از مشیِ مهطقی خود ،توانستن اسدف واژاهدای تداریخی زبدان فارسدی را
بنمثابة ظرفیتی در واژاگییهی علمی بن نار گیرد.

091

مطالعات واژهگزینی 4
بررسی وامگیری درونی و تاریخی...

مقاله

منابع
آشوری ،داریوش ( ،)8913زبان باز :پژوهشی دربارة زبان و مدرنیف ،تهران :نشر مرنی.
اشیدری ،جهانگیر ( ،)8938دانشهامة میدیسها ،واژانامة توضیحی آیین زرتشف ،تهران :نشر مرنی.
اصول و ضوابط واژاگییهی همراا با شرح و توضیحات (ویرای سور) ( ،)8911تهران :فرههگستان
زبان و اد فارسی.
انوری ،حسن ( ،)8918فرههگ بیرگ سخن ،تهران :سخن.
بایهی ،محمدرضا ( ،)8933دربارة زبان (مجموعة مقاالت) ،تهران :آگاا.
برهان ،محمدحسین بن خل تبرییی ( ،)8913برهان رای  ،ویرای  ،1تهران :امیرنبیر.
پورداود ،ابراهیم (« ،)8933فرههگستان» ،وحید ،ش  ،11ص .139-131
حسندوسف ،محمد ( ،)8939فرههگ ریشنشهاختی زبان فارسی ،تهران  :فرههگسدتان زبدان و اد
فارسی ،گروا نشر آ ار.
حسشهاس ،علیمحمد (« ،)8911واژاسازی درون متن ،ین عالج رطعی» ،زبدان و اد فارسدی در
گذرگاا سهف و مدرنیتن (مجموعن مقاالت) ،تهران :آگن ،ص .111-111
خانلری ،پرویی ( ،)8911زبانشهاسی و زبان فارسی ،تهران :توس.
دبیرمقدر ،محمد ( ،)8931رداشهاسی زبانهای ایرانی ،تهران :سمف.
دهخدا ،علیانبر و همکاران ( ،)8933لغفنامن ،تهران :دانشگاا تهران ،مؤسسة انتشارات و چاپ.
رضاییباغبیدی ،حسن (« ،)8931بازماندا های ریشن ههد و اروپایی  ok/-ak-در زبان فارسی» ،نامة
فرههگستان ،ش  ،1ص .38-11
روستایی ،محسن ( ،)8911تاریخ نخستین فرههگستان ایران »بن روایف اسدهاد» همدراا بدا واژاهدای
مصو و گمشدة فرههگستان (8983-8911ش) ،تهران :نی.
شفیعی ندنهی ،محمدرضا ( ،)8913غیلیات شمس تبریی ،تهران :سخن.
دددددددددد ( ،)8939موسیقی شعر ،تهران :آگن.
صادری ،علیاشرف (« ،)8938شیواها و امکانات واژا سدازی در زبدان فارسدی معاصدر ( ،»)1نشدر
دان  ،ش  ،31ص .31-93
صفارمقدر ،احمدد (« ،)8933فرههگسدتان دور ،پژوهشدگاا واژاگییهدی» ،نامدة فرههگسدتان ،ش ،3
ص .831-891
صفوی ،نورش ( ،)8939از زبانشهاسی بن ادبیات (جلد اول :نظم) ،تهران :چشمن.
یبایبایی ،عالءالدین ( ،)8931فرههگ توصیفی دستور زبان فارسی ،تهران :فرههگ معاصر.
فرههگ واژاهای مصو فرههگستان :دفتر اول ( ،)8919تهران :فرههگسدتان زبدان و اد فارسدی،
گروا نشر آ ار.
فرههگ واژاهای مصو فرههگستان :دفتر دور ( ،)8913تهران :فرههگسدتان زبدان و اد فارسدی،
گروا نشر آ ار.
فرههگ واژا های مصو فرههگستان :دفتر نهم ( ،)8938تهران :فرههگسدتان زبدان و اد فارسدی،
گروا نشر آ ار.

مقاله

فرههگ واژاهای مصو

مطالعات واژهگزینی 4

091

بررسی وامگیری درونی و تاریخی...

فرههگستان :دفتر دهم ( ،)8931تهران :فرههگسدتان زبدان و اد

فارسدی،

گروا نشر آ ار.
فرههگ واژاهای مصدو فرههگسدتان :دفتدر سدییدهم ( ،)8931تهدران :فرههگسدتان زبدان و اد
فارسی ،گروا نشر آ ار.
فراوشی ،بهرار ( ،)8918فرههگ زبان پهلوی ،تهران :دانشگاا تهران ،مؤسسة انتشارات و چاپ.
نلباسی ،ایران ( ،)8911ساخف اشتقاری واژا در فارسی امروز ،تهران :پژوهشدگاا علدور انسدانی و
مطالعات فرههگی.
نیازی ،میرجاللالدین ( ،)8933نامة باستان (ویرای و گیارش شاههامة فردوسی) ،جلد  ،8سمف.
نیانوش ،حسن ( ،)8918واژاهای برابر فرههگستان ایران ،تهران :صدا و سیمای جمهوری اسدالمی
ایران ،سروش.
مقربی ،مصطفی ( ،)8931ترنی در زبان فارسی ،تهران :توس.
مکهیی ،دی .ان ( ،)8911فرههگ نوچن زبان پهلوی ،ترجمة مهشید میرفخرائی ،تهران :پژوهشگاا
علور انسانی و مطالعات فرههگی.
مهصوری ،رضا ( ،)8931واژاگییهی در ایران و جهان ،تهران :فرههگستان زبان و اد فارسی.
مهصوری ،یداهلل ( ،)8913بررسی ریشنشهاختی فعلهای زبان پهلوی (فارسی میانن زردشتی) ،تهران:
فرههگستان زبان و اد فارسی ،گروا نشر آ ار.
مهصوری ،یداهلل ،و جمیلن حسنزادا ( ،)8913بررسی ریشنشهاختی افعال در زبان فارسدی ،تهدران:
فرههگستان زبان و اد فارسی.
نغیگوی نهن ،مهرداد ( ،)8939فرههگ توصیفی زبانشهاسی تاریخی ،تهران :علمی.
واژاهای نو (نن تا پایان سال  8983در فرههگسدتان ایدران پذیرفتدن شددا اسدف) ( ،)8983تهدران:
دبیرخانة فرههگستان ایران.
هیارواژة روان شهاسی ( 8مجموعة واژا های روان شهاسی) ( ،)8931تهران :فرههگستان زبدان و اد
فارسی ،گروا نشر آ ار.
هیار واژة زیسفشهاسی (مجموعة واژاهای زیسفشهاسی عمومی ،علور گیداهی) ( ،)8931تهدران:
فرههگستان زبان و اد فارسی ،گروا نشر آ ار.
هیار واژة پیشکی ( 8مجموعة واژاهای علور پاین پیشکی ،پیشکی ،دندانپیشکی) ( ،)8931تهدران:
فرههگستان زبان و اد فارسی ،گروا نشر آ ار.

هیارواژة پیشکی ( 1مجموعة واژاهای اَرتاپیشکی ،اعتیاد ،پیوند ،روانشهاسدی ،شدهواییشهاسدی)...
( ،)8939تهران :فرههگستان زبان و اد

فارسی ،گروا نشر آ ار.

, Joan et al. (2004), A Dictionary of Sociolinguistics, Edinburgh University
Press.
The Heritage Illustrated Dictionary of the English Language (1975), American
Heritage Publishing Co., Inc.
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ساداترین شیوة وض لغات جدید در برابر لغات بیگانن باشد ،آن اسف نن لغتی در زبان مبد،
را با توجن بن اشتقاق (ریشة) آن بن لغتی ترجمن نههد نن مشتس از ریشنای هممعهدا در زبدان
مقصد باشد ،یا آنکن نلمن را بن اجیای سازندااش تجیین نههد و بدنجدای آن اجدیا معدادلی
هممعها در زبان مقصد ررار دههد ،یا لفظی را بن اولین معهای آن در زبان مقصد ترجمن نههدد
و سپس این معادل را در دیگر معانی یا بعضی معانی ،و ازجملدن معدانی اصدطالحی ،لفدظ
اصلی بن نار برند .نموننهای بسیار آشهای این شیوة لغفسازی در فارسی رااآهن اسدف در
ترجمة  chemin de ferفرانسن و سی زمیهی در ترجمة  pomme de terreفرانسن.
سابقة ترجمن های ررضی ،اعم از لفظی و نحوی ،در زبان ما بن ردیم ترین اسهاد زبان
فارسی ،یعهی نتیبن های هخامهشیان ،می رسد .بعضی عباراتِ رالبی این نتیبن ها بن واسطن
یا بی واسطن ترجمنگوننای از بعضی عبارات نتیبنهای اندی اسف و نحو نوشدتنهدای
عیالمی آن عصر نیی تحف تأ یر نحو فارسی باستان اسف و ممکن اسف عکس آن نیی تا
حد اندنی صادق باشد (نن آنکن هر تحولی در فارسی باستان را ازروی ناآگاهی بن تدأ یر
زبان عیالمی مهسو

نهیم) و این درمورد زبان آرامی آن عصدر نیدی صدادق اسدف .امدا

شواهد بیشتر از دورة ساسانی بن دسف میآید ندن عصدر مبدادالت علمدی و فرههگدی،
ازجملن بنواسطة ترجمة آ ار علمی و فلسفی ،بودا اسف .این نوشتن اختصداص دارد بدن
8

نموننهای مختصری از ترجمنهای ررضیِ لغوی در این عصر.
آنچن معلور اسف این اسف نن ترجمن از زبانهای دیگر ناگییر با خود اصدطالحاتی
میآورد نن نقل لفظ بن لفظ اجیای نلمات مرنّ یا نقل مبتهی بر اشتقاقِ (ریشنشهاسی)
اصطالحاتِ زبان مبد ،اسف .در زبانهای پهلوی و پهلدوی اشدکانی و سدغدی و دیگدر
زبانهای معروف بن زبانهای ایرانی میانن نیی میتوان شواهد بسیاری از این ترجمنها و
از این نوع وض لغف یافف ،امّا سخن ما در ایهجا بر سر زبدان پهلدوی اسدف (پهلدویِ
اصطالحاً زردشتی ،نن پهلویِ مانوی یا فارسی میانة مانوی) و آن نیی تهها محددود اسدف
بن چهد لغف یونانی نن بن واسطن یا بی واسطن بن پهلوی ترجمة ررضی شدااندد .شدمار

 .8در ررن چهارر و پهجم هجری نیی ،باآنکن توصی دریس و جدامعی از یبقدنبهددی اندواع لغدات و اصدطالحات
وض شدا در دسف نیسف ،این شیوا احتماالً شیوة غال بودا اسف .برای آنکن تصوری از این شیوة وض لغف در
فارسی ردیم در ذهن آید ← ،معین  8993متیهی  8911صادری .8931
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این لغات بسیار بی از این اسف و ما بنعهوان مقدمة بح در زبانِ فارسدی 8،خدود را
محدود بن اندنی از این لغدات مدینهدیم .پدی تدر مخصوصداً مرحدور ابوالقاسدمی در
نتا های تاریخ زبان فارسی (چاپ اول )8939 ،و واژگان زبان فارسدی دری (چداپ اول،
 ،)8913مرحور تفضلی در تاریخ ادبیات ایدران پدی از اسدالر (چداپ اول ،)8931 ،ژالدن
آموزگار بنصورتی تلویحی در نقل بعضی فصول نتا شن و گمانی وزار نن بنتفاریس
چاپ شدا و حسن رضایی باغبیدی در مروری نلی نن در مقالة «واژاگییهدی در عصدر
ساسانی» نردا (رضایی باغبیدی  )8933و از بین محققان غربی ،مخصوصاً هارولد بیلی در
نتا مهم مسائل زردشتی در نتا های ررن نهم میالدی ،رابرت زیهر در نتدا زروان،
ژان پیر دُمهاش ازجملن در حواشی نتا شن و گمانی وزار از برخدی از ترجمدنهدای
ررضی در رساالت و نتا های پهلوی یاد نردااند یا دربارة آنهدا بحد نمدودااندد .در
نوشتنهای محققان دیگر ،مانهد مرحور مهصور شکی (ازجملدن در مددخلهدایی ندن در
دانشهامة ایرانیکا نوشتن) ،فیلیپ ژیهیو و شائول شاند ،نیی میتوان بنیور پرانهدا مطالبی
در این موضوع یافف و بن این فهرسف نار محققان دیگر را هم میتوان اضافن نرد نن بن
بعضی از آنها و نوشتنهای ایشان بنیور خاص اشارا مینهدیم ،بدیآنکدن بخدواهیم ایدن
فهرسف را یوالنی نهیم.
از میان نوشتنهایی نن بن فارسی اسف یا بن فارسی ترجمن شدا اسف ،دربدارة زمیهدة
1
بح  ،ازجملن زمیهة تاریخی آن ،میتوان رجوع نرد بن:
افهان ،سهیل محسن ( ،)8913پیدای اصطالحات فلسفی در عربی و فارسی ،ترجمة
محمّد فیروزنوهی ،تهران ،حکمف [ترجمنای نسبتاً خو  ،ولی گاهی نادریس].
گوتاس ،دیمیتری ( ،)8918تفکر یونانی ،فرههگ عربی ،ترجمدة محمّدسدعید حهدایی
ناشانی ،تهران ،مرنی نشر دانشگاهی [و دو ترجمة دیگر از آن ندن از هدر سدن بایدد بدا
احتیا استفادا نرد].

« .8بنعهوان مقدمة بح » بن این معها نیسف نن محققان ایرانی یا فارسینویس از این مطل غافدل بدودااندد .جدی
نارهایی نن در سطور بعد خواهد آمد ،مخصوصاً باید از سهیل افهان یاد نرد نن در چهد نوشتة خود بن تحقیدس در
این موضوع دسف زدا اسف و فرههگ فلسفی او بهترین مهب برای تحقیقات بعدی در ایدن زمیهدن اسدف ،گرچدن
جیئیات آن نیاز بن اصالح دارد .ممکن اسف محققان دیگر ایرانی نیی در این موضوع تحقیقات جدی نردا باشدهد
نن بهدا از نوشتنهای ایشان بیخبر باشم.
 .1این نوشتن ها ،جی یکی ،غیر از آن چییی اسف نن در بخ مهاب آمدا اسف و چون در این مقالن از آنها چییی
نقل نشدا ،مشخصات آنها بنصورت نامل میآید.
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از میان مقاالت تازاتر محققان غربی ،میتوان بن مقالة زیر و مراجد آن ،مخصوصداً
نوشتنهای آنتونیو پانایهو و مراج متعدد آنها رجوع نرد (مقالة زیر خود مطل

مفید یدا

تازاای ندارد و مروری اسف نلی و ازروی تفهن بر بعضی تأ یرات فلسفن و علم یونانی
در ایران ساسانی ،ولی مراج آن بسیار خو
این جهف اسف):

اسف و ذنر آن در ایهجا نیی مخصوصداً از

8

, D. (2016), “Greek echos in Pahlavi literature. A preliminary survey of
calques and foreign terms”, Linguarum Varietas 5, pp. 13-23.

همچهین میتوان رجوع نرد بن این مقالن نن یرحدی اسدف اولیدن و خدار و گرفتدار
ردری تطویل ناالزر و بعضی اشتباهات نوچن در ترجمة عبارات پهلدوی ،امدا حداوی
بعضی ایالعات و مهاب مفید:
, G. (2018) “The Pahlavi Literature of the 9th Century and Greek
Philosophy,” Iran and Caucasus 22, pp. 8-37.

مقالة زیر آگاهانن مروری اسف مختصر امدا مفیدد بدر مراحدل ترجمدن از یوندانی ،و
مخصوصاً ازجهف شواهدی نن مؤید ین مرحلة واسطة ایرانی در انتقال علور یونانی بن
عربیاند شایستة توجن اسف:
, P. (1975), “Über das Frühstadium der arabischen Aneignung antiken
Gutes,” Saeculum 26, pp. 268-82.

نتا

مهطس پولس ایراندی ،بدن تصدحیح و ترجمدن و تعلیقدات رهدار اشدن ،حداوی

ایالعات بسیار سودمهد اسف .اِشکال معادلهای پهلویِ اصطالحات مهطقدی و فلسدفی
نن در حاشیة ترجمن آمدا این اسف نن این معادلها همیشن اصدطالح نیسدتهد و گداهی
معلور نیسف در چن متونی بن نار رفتدناندد نویسدهدا در بعضدی مواضد ظداهراً فقدط
خواستن اسف نن بن معادل لفظیِ فالن تعبیر یونانی یا سریانی در پهلوی توجن دهدد ،ندن
معادل اصطالحی آن تعبیرات .در بن دسف دادن معادلهای اصطالحی نیی گاا سهوهایی

 .8این مقالن بعد از تحریر اولِ این نوشتن بن دسف نویسهدا رسید .ایالع از این مقالن و چهد مقالة جدید دیگر را
نویسهدا مدیون دوسف فاضل ،آرای یوس سعادت ،اسف نن جی تهیة بعضی مهاب از نتابخاننهای اروپا،
نسخنای از مقالة حاضر را نیی خواند و راههماییهای سودمهد نرد.
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بن فارسی نیی ترجمن شدا ،اما این ترجمدن بدن فارسدی سدرا

اسف و استفادا از آن آسان نیسف .جی آن ،در ترجمن نیی اغالیی ،نن اند  ،هسدف ندن
محققان را ملیر بن رجوع بن اصل انگلیسی مینههد (← بخ

مهاب ):

8

اشن ،رهار ( ،)8931پاول پارسی :گویایی ارسدطو ،ترجمدة بیرگمهدر لقمدان ،تهدران،
شورآفرین.
درمورد بعضی اصطالحات پیشکی بن تعلیقات این نتا

نیی میتوان رجوع نرد:

, F. W. )1980), Die Medizin des Zādsparam, Berlin.

دربارة بعضی اصطالحات ابن مقف و اختالف آن با دیگر محققان و تدأ یر احتمدالی
آن در پسیهیان او ،علیالخصوص نِهدی ،بن بخ

سور مقالة زیر باید رجوع نرد:

, F. W. (1972), “Some Observation on Al-Farabi and Logical
Tradition”, in Islamic Philosophy and Classical Tradition. Festschrift
Richard Walzer , Oxford, Cassirer, pp. 517-546.

نیی بن این مقالن دربارة اصطالحات دسدتوری (نویسدهدا بعضدی اشدتباهات مصدحّح
مهطس ابن مقف را نیی تذنر دادا اسف):
, G. (1981), “La logique d’Ibn al-Muqaffaс et les origines de la
grammaire arabe,” Arabica 28/2, pp. 242-250.

 1اشاره به بعضی ترجمههای قرضی از زبانهای غیر از یونانی
پی

از ورود بن بح

اصلی دربارة ترجمة ررضیِ بعضی اصطالحات علمدی و فلسدفی

یونانی بن پهلوی ،بن چهد نمونن از این ترجمنهای ررضیِ لغوی در متون دیگر اشداراای
مینهیم .در متون مانویِ نوشتنشدا بن پهلوی ساسانی و اشکانی ،غیر از نار ایدیدان ،ندن
شددمار بسددیاری از آنهددا ترجمددن از اص دلِ مفقددود سددریانی بددودا

(1979

)،

اصطالحات دیگری نیی هسف نن حاصل ترجمن از همدان زبدان اسدف .ازجملدن نلمدة
سریانی  mēmrāرا ،نن خود در بعضی معانی ترجمة  logosیونانی اسدف ،بدن  gōwišnو

 .8نسخة اصلی این نتا

نیی بعد از تحریر اول این نوشتن بن دسف نویسهدا رسید.
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 saxwanترجمن و از آن معهای «رسالن» یا «فصل و گفتار» یا «وعظ و تعلیم» و مانهد آنها
را ارادا نددرداانددد

) در همددین متددون  frazandān ī drōdīو

(1984

drōd-

 ،zādagānنن معهای آن در لفظ «فرزندان صلح» یا «فرزندانِ سالر» و مقصود از آن امّف
مانوی اسف ( ،zādagānبن همین معها ،ظاهراً نوتااشدة آن اسدف) ،ترجمدنای اسدف از
 banyā šlāmāدر سریانی و این را ازجملن از روی عین همین اصطالح در متون مهددایی
میتوان دریافف

(1963: 467

-

 )cf.در متدون پهلدوی زردشدتی نیدی بدن

ههگار نقل اوستا ،نلمات و ترنیبات پرشماری را ترجمة ررضی نردااند و بعضی از این
ترجمنهای ررضی حاصل اشتباا مترجمان در تشخیص اجدیای نلمدات اوسدتایی بدودا
اسددف از آن جملددن اسددف hamē-rawišnīh :در ترجمددة ( yavaētāt-جدداودانگی)،

rāst-

( kunišnراسدفندده ) در ترجمددة ( hu-zīndagīh, arš-šyaoƟna-خددو زندددگانی) در
ترجمة ( duš-saxwan, haoząƟwa-بدسخن) در ترجمة  duš.saŋha-و جی ایهها.

 1نمونههایی از ترجمۀ قرضی از یونانی در متون پهلوی زردشتی
سخن اصلی را از بعضی اصطالحات پیشکی آغاز مینهیم .در بعضی نتا های موجودِ
دانشهامنگونة پهلوی از روای یبیعیة ماسکن و جاذبن و هاضمن و دافعن یاد شدا اسدف و
از ایهجا معلور میشود نن در نوشتنهای مستقل نن موضوعشان علم پیشدکی بدودا نیدی
این نلمات ناربرد داشتن اسف .معادل آنچن در عربی روا میگویهد در پهلوی  zōrبدودا
(برابر با زور فارسی) و این هر دو ترجمة  dynamisیونانی اسف (رس افهان .)131 :8911
روای یبیعیة چهارگانة مذنور ،نن زیر روة غاذین ررار میگیرند ،بن تعری

8

سید اسماعیل

جرجانی در ذخیرة خوارزمشاهی از این ررارند:
و چهار روت اندر زیر روّت غاذین اسف ...و این چهار روّت یکی روّت نِشدهدا اسدف
یعهی جاذبن ،و دور روّت ماسکن یعهی روّتی نن غذا را نگاا دارد ،و سدیم ردوّت مغیّدرا

اسف و هاضمن نیی گویهد ...و چهارر روّت دافعن یعهی روّتی ندن فیوندیهدا را از تدن

بیرون نهد ...جاذبن آنچن بابفِ او باشد از غذا بن خویشتن نشدد و ماسدکن آن را نگداا

 dynamis .8بن ( nērōgنیرو) هم ترجمن شدا اسف ،pad nērōg .نن در دیهکرد و شن و گمانی وزار آمدا و
معادل بالقوة عربی اسف ،ترجمنای اسف از  en dynameiیونانی (در التین.)in potentia :
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دارد ،چهدانکن مغیّرا او را بگرداند و دافعن فیونی را از اندارها بیرون نهد (دان پژوا و
افشار .)911 :8/8913

نار این روا ازجملن در فصل هشدتم (بهدد  )18نتدا شدن و گمدانی وزار بدنصدورت
 zōr ī āhanžā, gīrā, guhārā, spōžāآمدا اسف .ایهها صورتهدای لهجدنای هسدتهد از اصدل
پهلددوی  spōzāg ،gugārāg/ guwārāg ،gīrāg ،āhanjāgو گدداهی در بعضددی نوشددتنهددای
ناصرخسرو و افضل الدین ناشانی نیدی مانهدد آنهدا بدن ندار رفتدن اسدف ،ازجملدن «زور
آههجیدن»« ،روّت ستانهدا»« ،زور گوارش»« ،ردوّت افکهددنی» و «ردوّت دورنههددا» (←
افهان  .)118-131 :8911چهاننن ژان دمهاش گفتدن (1945: 104

بنترتید

) ،ایدن چهدار ردوا

معدادلاندد بدا  alloiōtikē ، kathektikē ،elktikēو  apokritikēدر ید

 elktikosبنمعهای جاذ
← 1954-72/1: 497

و نشهدا اسف از 1996: 534( elkō

-

جالیهوسدی.

 cf.برای اشتقاق آن،

) kathektikos .بنمعهای نگهدارندا و توانا در حفظ چییی اسدف و

 k. dynamisبنمعهای ردوة نگهدارنددا (1996: 851

-

) از  kathexisبدنمعهدای نگدن

داشتن alloiotike .مشتس اسف از  alloiosبنمعهی تغییر دادن و عوض نردن و همراا dynamis

در نید جالیهوس ( )ibid: 70بنمعهای روة هاضمن یا مغیّرا بن نار رفتن اسف (تعبیر «ردوة مغیّدرا»
در عربددی و فارسددی از ایهجاسددف) .معهددی اصددلی گددواردن فارسددی (در پهلددوی gugārdan/

 )guwārdanنیی تغییر دادن بودا از اصل  ،*vi-karنن در سهسکریف هم بن همین معهدای تغییدر
دادن بن نار رفتن اسف ،apokritikos .نن همراا با  dynamisبنمعهای روة دافعن (در پهلوی «زور
سپوزاگ» معهای اصلی سپوختن هم دف نردن بودا اسف) بن ندار رفتدن ،دراصدل بدنمعهدای

جدانههدا و ترشحنههدا بودا اسف .جالیهوس دربدارة ایدن ردوای یبیعیدن در نتدا االمیجدة
( )peri kraseonخود بح

نردا بودا اسف .این همان نتابی اسف نن حهین بن اسحس از آن با

عهوان «نتابن فی المیاج» یاد نردا و گفتن اسف نن جالیهوس آن را در سن مقالن نوشتن اسدف و
نیی گفتن نن بعد از سرجس من آن را بن سریانی ترجمن نردر و بعد از آن نتا را برای اسحس
بن سلیمان بن عربی هم نقل نردر (حهین ،رسالن حهین بن اسحس… ،ش  81دربارة نارهای این نتدا
و ترجمن و مهقوالت از آن1970: 39 ← ،

) .معادلهای سریانی این اصدطالحات نیدی در

نوشتنهای ابن عبری آمدا اسف نن آن نیی ترجمنهای ررضی اسف ،امّا بنواسدطة نوشدتنهدای
فالسفة مسلمان (1937: 240

;1945: 104

→) .احتمال میتدوان داد ندن
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این اصطالحات پهلوی حاصل ترجمة مستقیم از یونانی باشهد ،گرچن احتمال ترجمة بنواسطن
از نوشتنهای نهنتر سریانی نیی مهتفی نیسف.
بقرایی بیرون آمدا ،عقیدا بن اخال اربعن اسف

دیگر مفهور پیشکی ،نن آن از ی

نن بن پهلوی بن آن « ،āmēzišnānآمییشها» 8،میگویهد ،یعهی امیجن (جمد مدیاج) ندن
خود ترجمنای اسف بنواسدطة سدریانی (' )mzwgیدا بدی واسدطة آن از  mixisیوندانی.
 cahār āmēzišnānبنمعهدای «امیجدة اربعدن» اسدف ،و آن همدان دمدوی و صدفراوی و
1

سوداوی و بلغمی بودن اسف نن حاصل آمیختن نیفیاتِ اسطقسات اسف (دربدارة چهدد

شاهد از ناربرد آن← ،
این مفهور آمیختن نیفیات اسطقسات با هم را ،با مالحظاتی ندن در ندالر زردشدتی
).

1971: 88-89

دربارة عقیم بودن سردی و خشکی و نسبف آن بن اهریمن هسف ،با لفظ  ristagو جم
آن  ristagānنیی بیان نردااند ،از ریشة  riƟ-بنمعهای
علیالخصوص1975 ← ،

«آمیختن» (دربدارة  āmēzišnو ristag

) .اما خود این اسطقسات یا ارنان را در پهلدوی

zahagān

میگویهد و آن معادل اسف با  stoicheiaدر یونانی نن در عربی جی اسطقسات و ارندان،
بن آن عهاصر و امّهات و مواد و اسطوخیا گفتناند (← افهان :)113 :8911
zahagān hast āb zamīg ud ātaxš ud wād.

یا
3

cihār zahagą … hast āß u ātaš u gil u vāt.

 stoicheiaجم  stoicheionاسف و آن خود از  stoichosو این لفظ اخیدر ،ندن دراصدل
بنمعهای ردی

و مرتبن و گار اسف ،ارتبایی با زادن نددارد ( zahagānپهلدوی از ریشدة

زادن اسف) .ظاهراً چون  zahagمعهای «جهین» دارد ،مجازاً آن را بر عهاصدر چهارگاندن،
نن سازندة اشیا هسدتهد ،ایدالق ندردااندد .بهدابراین ،بدنخدالف ( āmezišnānامیجدن)،
( zahagānعهاصر) اینیور مینماید نن ترجمة ررضی نیسف و رابدل مقایسدن اسدف بدا
( mādagمادا ،مادّا ،ماین در التین )materia :در ترجمة  .hyleبنعبدارتدیگدر ،مدادا را
 .8اسم مصدر شیهی (در پهلوی پسوند آن  -išnاسف) هم بر فعل داللف مینهد هم بر حاصل فعل amēzišn .در
پهلوی بنمعهای اسم مصدر هم بن نار رفتن اسف برابر با  krasisدر یونانی و میاج در عربی.
 .1بلغم دخیل از یونانی در پهلوی و فارسی اسف از اصل .plegma
« .9عهاصر عبارت اسف از آ و آت و گل و باد» .متن دور بن پازند اسف .هر دو نقل از بیلی ()11 :8338
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«مادر» و عهاصر را «زادگان» خواندااند (مقایسن شود با ر،ی شکی نن خود البتن مایل بن اشتقاق
دیگری برای  mādagاسف1975: 56 :

پی

از آنکن از بح

).

دربارة لغات پیشکی خارج شویم ،از روای روحانی نفس هدم

بناشارا یاد مینهیم .عالوابر لغدف  zōrندن ترجمدنای اسدف از  dynamisیوندانی و در
سطور ربل دربارة آن مطالبی آمد ،لغف دیگری نیی در پهلوی هسف نن آن نیدی بدن یدن
معها بر روای نفس داللف مینهد و آن ( abzārابیار) اسف .جی روای یبیعینای ندن ذندر
آنها گذشف ،ویر و هوش و خرد (یعهی خیال و حافظن و مفکّرا) و مانهد ایهها و اعضا و
جوارح بدن نیی در شمار «ابیارهای روان» هستهد و «روان» معادل نفس اسف («جان» نیی

گاهی معادل نفس بن نار رفتن اسف) .این ابیار همان اسدف ندن بدن عربدی بدن آن آلدف
میگویهد و ترجمنای اسف از  organonیونانی و چهاننن گذشف ،روای نفس نیی جدیء

ابیارها یا آلفهای نفساند نن در دیهکرد

(1971: 103

 )بن دو دستة ظاهری یدا

«تهی» و بایهی یا «جانی» تقسیم شدااند.jānīg ud tanīg abzār :

یکی از این «ابیارها» یا «زورها» وخ

یا واخ

( )waxš/wāxšاسف نن معها و وظیفدة

آن در بعضی عبارات بندرستی معلور نیسف .ین معهای نلّی آن روح یا موجدود غیرمدادی
اسف .در متون مانویِ پهلوی روحالقدس را بن  wāxš ī yōždahrترجمن نردااند نن ترجمدة

’ rwḥ’ d qdwšاسف .این را میتوان با  vaxš ī yazatدر فصل سییدهم شن و گمدانی وزار
( )3/89مقایسن نرد ،بن ههگار ترجمة عبارت «روحِ خدا» در آغاز سِفر تکوین (ردس ترجمدة

روح در همان نتا  ،81/83 ،بن  ،vaxš .)vaxšغیر از آنکن ترجمة روح یا گاا معادل و مدرادف
میهو اسف ،یعهی عهوانی نلّی نن هر چیی غیرمادی ،چن روحانیاتِ مفارق از جهان مادا چدن
روای بایهی نفس ،ذیل آن میگهجد 8،گاا معادل  logosیونانی و ’ mltسریانی و مسیحی هم

هسف .ازجملن شواهد آن یکی

 v’xšدر متون سغدی مانوی اسف نن برابر اسف با saxwan

در متون پهلویِ مانوی در ترجمة  logosو دیگری ( waxšwarوخشور) اسف بنمعهای پیامبر
نن آن نیی احتماالً حاصل ترجمن اسف .میدانیم نن  logosدر نید فیلون اسکهدرانی و بعضی

 ،و ازجملن مقایسن شود با  vaxšīgبنمعهای روحانی ،در برابر tanigerdīg
 .8دربارة شواهد, 1931 ← ،
بنمعهای جسمانی ،در بهدهشن ( )81/31و ( yazdānīg wāxšارواح اییدی ،ارواح ییبن) در برابر dēwīg wāxš

(ارواح دیوی ،ارواح خبیثن) ،نقل از بیلی (.)883-881 :8338
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حکمای مسیحی بنمعهای صادر اول یا «نلمن ،نلمة خداوند» بن نار رفتن اسف و میدانیم نن
خرد نیی گاهی در متون پهلوی بن همین معها استعمال داشتن و مقصدود از میهدوی خدرد در
رسالنای پهلوی بن همین نار همین مفهور اسف .امّا ازآنجانن ارتضای نظار هدوی اسدف ،در

بعضی رساالت و متون نالمی زردشتی ،در برابر خرد ( ،)xradنن بن آن گاا لوگدوس خیدر
( )weh wāxšگفتناند ،بن لوگوس شرّی هم رائل شدااند ( )wattarīh wāxšو آن َورَن اسدف
نن در متون زردشتی ضد دین و ضد خرد و مهشأ و اصل دان دروغ و ناراسدف توصدی
شدا اسف .بنعبارتدیگر ،لوگوس در معهایی دیگر (غیر از معهای روح) نیی در متون پهلوی
بن  waxšیا  wāxšترجمن شدا و آن عقل اول یا صادر اول اسف .م هدذا ،در متدون نالمدی
زردشتی گاا برای اهریمن هم بن صادر اولی رائل شدااندد .چدون در لفدظ  waxšیدا wāxš

چهین معهایی نبودا اسف ،باید آن را حاصل ترجمة ررضی بن شمار آوریم .بنعبدارتدیگدر،
لوگوس ،نن در لفظ بنمعهای «نلمن» اسف و در بین علمای مسیحی معهای روح گرفتن بودا،
در پهلوی بن لفظی ترجمن شدا نن خود دراصل معهای «نلمن» داشتن و برا ر ترجمن بعضدی
معانی دیگر لوگوس را هم بن خود گرفتن اسف.

8

ین مفهور دیگر ،نن بیارتبا با مفاهیم سابسالذنر نیسدف ،مفهدور  ēwēnagاسدف .در
بهدهشن گفتن شدا 1نن وجود مردمان از تن و جدان (یعهدی جدان حیدوانی) و روان (یعهدی
نفس) و  ēwēnagو فروهر اسف ēwēnag .در لفظ معهای «آییهدن» و «صدورت» دارد و گداا
مترادفِ  dēsagو  ،kirbیعهی صورت و تن ،یا در معهایی نیدین بن این دو لفظ بن نار رفتدن
اسف .در متن آمدا اسف نن  ēwēnagنیومرث (و بنتب او نوع بشر) در خورشید (یا بها بدر
ین عبارت دیگر پی

خداوند) اسف (چهاننن  ēwēnagجانوران در ماا و  ēwēnagگیاهان

و زمین در ستارگان اسف) و در رستاخیی این  ēwēnagبن تن آدمیان بازمیگردد .بیلی (:8338

 )33تا حدی حس دارد نن میگوید این مفاهیم یکسرا مفاهیم اسطوراای اسف و  ēwēnagدر
این عبارات ،بنخالف آنچن در بعضی متنهای دیگر زردشتی آمدا ،با مفهدور  eidosیوندانی
 .دربارة  wāxšبنمعهای صادر اول،

 .8بنجهف شواهد و بح ِ مفصلتر1931; 1971: 66, 118-119 ← ،
.
← 1955: 174-175, 194, 205
;1971: 88, 92-97
 .1بنجهف متنهای مورد استهاد در این بهد ← ،بن آ ار بیلی و زیهر ( 1955:
 )79, 136, 146, 362, 323نن  ēwēnagرا جی  ،formبن ( typical formبیلی) و ( prototypeزیهر) نیی ترجمن

نردااند .مترجم فارسی بهدهشن نلمن را بن «آییهن» نقل نردا و ین جا در شرح خود آن را معادل «شکل» دانستن
اسف و پیداسف نن معادل مهاسبی اختیار نکردا اسف.
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(← ادامة بح ) ارتبایی ندارد ،ولی درعینحال ،ēwēnag ،برخالف مفاهیم دیگر ،یعهی تن و
جان و روان و فروهر ،در متون اوستایی سابقن ندارد و مفهدومی نوظهدور در متدون پهلدوی
اسف .ظاهراً در ایهجا نیی ( ēwēnagیعهی «صورت») ترجمنای اسف از  eidosیونانی ،امّا ندن
بنمعهای ارسطویی آن ،بلکن بنمعهایی نیدین بن معهای افالیونی آن ،یعهی مثال یا صدورت،
نن البتن با برخی تصورات و مفاهیم اوستایی آمیختن اسف.

8

1

امّا معهای مشهورتر  ēwēnagنوع اسف .در بهدهشن و گییداهدای زادسدپرر (فصدل
سور) بن ههگار برشمردن انواع جانوران و گیاهان نلمة  ēwēnagرا بن نار بردااند و این،
چهاننن محققانی مانهد بیلی و زیهر توجن نردااند ،ترجمنای اسدف از  eidosارسدطویی.
 ،eidosنن در لفظ بنمعهای «صورت» اسف و ین معهای دیگر آن «ندوع» اسدف ،مشدتس
اسف از  ideinبنمعهای «دیدن» (همریشن با  vid-بنمعهدای «یدافتن» در ههددی باسدتان و
ایرانی باستان دربارة اشتقاق آن← ،
 ،ēwēnagنن از ریشة  dī-بنمعهای دیدن (همریشن با دیدن فارسی رس آییهن نن صورت
1945–1972/1: 450

) و بهابراین ،ترجمة آن بدن

فارسی این نلمة پهلوی اسف) اسف ،از مقولة ترجمة ررضدی اسدف (ردس  speciesدر
التیهی نن ترجمة  ediosاسف ،از  specioبنمعهدای دیددن) .ابدن مقفد در مهطدس خدود
(تصحیح دان پژوا ،ص  ،3بهد  )88بن ههگار نقل مفاهیم جهس و نوع بنجدای نلمدة اخیدر
نلمة صورة را بن نار بردا («و الجهس نل اسم یجم اسماء مختلفةالصور نقدول القائدل:

الدّوا  ...و الصورة نل اسم یق علی اسماء متباینةاالشخاص ...نقول القائل :الهاس،)»...
و چون ابن مقفّ احتماالً یونانی و سریانی نمیدانستن ،مهب او ،مانهد مهاب ترجمدنهدای
دیگر او ،پهلوی بودا اسف و این ،جی آنکن بعضی اصدطالحات دیگدر او نیدی تأییددش

مینهد (← ادامة بح ) ،از آنجا معلور مدیشدود ندن ابدن مقفّد مختصدری از العبدارة و
راییغوریاس و آنالوییقای ارسطو و ایسداغوجی فرفوریدوس را بدن ردول ابدن نددیم از
فارسی (= پهلوی) بن عربی ترجمن نردا بودا اسف و این را نیی میداندیم ندن در زمدان

 .8بعضی مترجمان آ ار یونانی بن عربی  eidosو  ideaافالیونی را بن صورت و صُوَر ترجمن نردااندد (← افهدان
.)133 ،819 :8911
 .1دربارة تصور نهن از همجوهری نور و جان و نطفن ،نن در داستان نیومرث و رفتن نطفدة او بدن خورشدید نیدی
.
آشکار اسف ،و نموننهای متعدد آن در نید اروار مختل 1971 ← ،
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ساسانیان نتا هایی از مهطس ارسطو بن پهلوی ترجمن شدا بودا اسف 8.بهابراین ،ترجمة

 eidosبن صورة عربی نیی از مقولة ترجمة ررضی اسف (معادل یا ین معادلِ (؟) صورت
در برابر مادا نیی در پهلوی  dēsagاسدف ،آن نیدی در برابدر  eidosیوندانی .ایدن ترجمدن

بنخالف  ēwēnagررضی نیسف).
 .8ابن مقفّ را مؤلفان ردیم ،مانهد راضی صاعد اندلسی و ابن ندیم و جاحظ و خوارزمیِ نات  ،مترجم از فارسی بن
عربی ،و همچهین مترجم ارسطو یا مهطس او شمردااند .دربارة مباح مذنور در فوق و نتا مهطس ابن مقفّ و دالیل و
رراین بر ایهکن ترجمة او از پهلوی بن عربی بودا ،ازجملن ← ،دان پژوا  :8918شصف و دو د هفتاد و ش مجتبایی
) ،در ایهکن این
 911 :]8913[ 8931زریا خویی  .131 :8931محققان غربی ،در درجة اول پاول نراوس (1933
ترجمن از فارسی بودا یا نن یا از ابن مقف بودا یا از پسر او بعضی تردیدها نردااند .ایهجا جای بح دربارة آرای این
محققان بالهسبن پرشمار ،نن بعد از تصحیح دان پژوا غالبشان پدر را صاح نتا دانستناند ،نیسف (← داوری متعادل
) بن ر،ی نراوس مایلتر اسف
) .از میان محققان جدیدتر ،یوزف فان اس (1992/2: 27
هرمانس2018 :
و میگوید نن هیچ نامعقول نیسف نن نار پسر بنسب ناشهاختگی نهار رفتن باشد و نار پدر جای آن را گرفتن باشد .بن
نظر نویسهدة حاضر ،باآنکن سن نسخن از نتا مهطس او نار «محمد بن عبداهلل بن مقفّ » دارند ،تصحیح دان پژوا بن
«ابیمحمد عبداهلل بن مقفّ » درسف اسف (نهیة ابن مقفّ «ابومحمد» بودا) و برای ترریمة نسخنها درربال شواهد راضی
صاعد و جی او از مؤلفان ردیم نباید وزنی رائل شد .تردید نراوس دربارة ایهکن اصالً نتابی از نتا های مهطس ارسطو بن
) و جی او و اخیراً اشن ،دیگر وجهی
پهلوی ترجمن شدا بودا امروز ،بعد از تحقیقات محققانی مانهد گوتاس (1983
ندارد .انهون بن شواهد و رراین گذشتن ین خبر دیگر را نیی باید افیود و آن رولی اسف از حمیة اصفهانی نن دوسف
محقس فاضل ،آرای پژمان فیروزبخ  ،یافتن و ازروی لط در اختیار بهدا نهادا تا در ایهجا نقل شود .حمیة اصفهانی در
نتا االمثال (ص  )311-333از گفتة مارسفهد بن مهر نامی ،نن ظاهراً ناشهاختن اسف ،نقل نردا نن چون این مارسفهد
از ترجمة (ظاهراً تفسیر بنمعهای «ترجمن» بن نار رفتن و این نظایر دیگر هم دارد) نتا های سنگانة مهسو بن ارسطو در
مهطس ،یعهی باری ارمیهیاس ،آنالوییقای اول و مقوالت ،فراغف یافف ،خبر آن را بن انوشیروان رساند و او دا حکیمی را
نن بن تفسیر (ظاهراً ترجمن بنمعهای «تفسیر» بن نار رفتن و این نظایر دیگر هم دارد) آن برخاستن بودند خواسف و از
ایشان دربارة ارج این نتا ها پرسید و هرین چییی گفتهد و آنگاا خسرو خود گفف نن ین چیی را نگفتید و آن ایهکن
هر صهاعتی را ابیاری اسف نن آن صهاعف از او بینیاز نیسف و ابیار این صهاعفِ زبان نیی این نتا اسف الی آخر ،نن
تعری آشهای مهطس اسف .از ایهجا شاید بتوان بن این پرس نههن نن پولس ایرانی مهطس خود را بن پهلوی نوشتن بودا یا
بن سریانی از جهف دیگری نیی پاسخ داد .اگر این نتا همان مهطس پولس باشد و ترجمة مستقل از سن نتا مهطس
ارسطو ،رایج در میان علمای سریانی ،نباشد ،شاید بتوان گفف نن پولس رسالة خود را بن سریانی نوشتن بودا و این
مارسفهد آن را بن پهلوی ترجمن نردا بودا اسف .اما در این صورت اشکالی پی میآید و آن ایهکن ترجمة مجدد رسالة
پولس بن سریانی (نسخة موجود مهطس پولس بن سریانی اسف) در این حال گویا بیوجن اسف .ازآنجهف از ترجمة
مجدد سخن گفتیم نن در نسخة موجود سریانی مهطس پولس ،در آغاز رسالة باری ارمیهیاس صریحاً گفتن شدا نن این
رسالن دراصل بن پارسی بودا و بن سریانی ترجمن شدا اسف و بن ظن روی همین را باید درمورد اجیای دیگر مهطس او
هم صادق دانسف .بهابراین ،محتمل اسف نن این مارسفهد ،اگر شخصی دیگر و صاح ترجمنای مستقل نباشد ،نار
ایرانی پولس بعد از گرویدن او بن دین زردشتی ،نن بعضی مهاب متذنر آن شدااند ،باشد .عبارت حمیا چهین اسف« :ذنر
مارسفهد بن مهر ،نّن لمّا فرغ من تفسیر الکت الثالثة المنسوبة الی ارسطایالیس فی المهطس ،رف خبرها الی نسری بن
رباذ انوشروان ،فعهدها دعا الحکماء الذین ررّروها و تولّوا ترجمتها و نانوا عشرة ،فقال لهم، :خبرونا عن المقدار الذی
ورعف بن من رلوبکم لهسبُرَ بن مبلغ ر،یکم بما عهدنا فیها» .از روی اصطالحات ،نن نراوس و زریا و بعضی محققان
دیگر فهرستی از آنها فراهم نردااند (ازجملن ژرار تروپو نن اصطالحات دستوری را اجماالً بررسی نردا) ،تا حدی
میتوان مهشأ فارسی مهطس ابن مقف را ا بات نرد ،ولی آن مجال دیگری مییلبد.
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از دیگر اصطالحات فلسفی نن ازیریس ترجمة آ ار ارسطو بن پهلوی راا یافتن  bawišnو
 wināhišnیا  wišobišnاسدف ،بدنترتید

معدادل  genesisو  ،fthoraیعهدی ندون و فسداد.

( wināhišnهمریشن با گهاا فارسدی) بدنمعهدای ندابودی اسدف و  wišōbišnنیدی بدنمعهدای
اضمحالل و آشفتن ( اضمحالل را بعضی مترجمان عربی بنجای فساد بن نار بردااندد ←
افهان  )183 :8911و  fthoraنیی بنمعهای نابودی و آشفتن و فساد اسف .بهابراین ،ترجمة آن بن
دو لفظ مذنور دریس اسف ،ولی دریقاً ترجمة ررضی نیسف genesis .نیی بنمعهای بدن وجدود
آمدن و متولد شدن اسف و دروار با زادن فارسی همریشن اسف .بااینحدال ،ایدن لفدظ از
ریشنای اسف نن معهای «شدن» نیی در آن هسف (معادل با  becomingیا  coming-to-beدر
انگلیسی و  devenireدر فرانسن

← 1954-1972/1: 307

) و بهدابراین ،ترجمدة آن بدن

( bawišnاسم مصدر از بودن) ،نن معهای آن نیی دراصل «شدن» و انیاً «بودن» اسف ،ترجمة
ررضدی اسدف (نیدی1939: 24, 30 ← ،

;1955: 33

;1971: 88

)،

چهاننن نَون عربی نیی ترجمة ررضی اسف.
ازجملة مواض استعمال دو نلمدة  bawišnو  wināhišnعبدارتی از دیهکدرد چهدارر
اسف نن مکرّر مورد بح

محققان بودا اسف ،و آن این اسف نن شاپور ساسانی دستور

داد نن نتا هایی را دربارة پیشکی و نجور و زمان و مکدان و بعضدی علدور و مفداهیم
دیگر بن پهلوی ترجمن نههد .ازجملة این علور در آن فهرسف  gōwāgīhاسف بنمعهدای
مهطس در ترجمة  ،logikēچهاننن نایس را در پهلوی  gōwāgمیگفتناند (بعضی محققان بر

این نظرند و همین نیی درسف اسف .درمورد ر،ی دیگر← ،
بد نیسف همینجا یادآوری نهیم نن  -logiaو  ،-logosنن در ترنیبات یونانی بن نار میرفتدن
1971: 83-84

).

و امروز بن «شهاسی» و «شهاس» ترجمن میشود ،در پهلوی نیی گاا بن همین صورت نقدل شددا
یا اصطالحاتی با آن سداختن شددا اسدف،

مانهدد wardīšn-šnās ،ruwān-šnās ،cihr-šnāsīh

( .)→ ibid: 86در همین عبارت مورد بحد  ،نجدور بدن  star-gōwišnīhترجمدن شددا ندن
ترجمددنای اسددف ررضددی از  astrologiaیونددانی

(1982: 32, n. 14

.)cf.

اخترشماری ،اخترماری ،ستاراشمری و الفاظ مشابن در فارسی و پهلوی (axtar-mārīh, star-

 )ušmārīh, star-hangārīhنیی احتماالً ترجمة ررضی از  astronomiaیونانیاند ،بن ایدن معهدا
نن  ،nomiaنن جیء دور این نلمن اسف و مشتس اسف از ( nomosنداموس ،راعددا ،نظدم و
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ترتی ) ،در پهلوی گاا بن ( rāyēnīdarīhیعهی تدبیر یا ترتی ) و گداا بدن نلمداتی مشدتس از
ریشة  (h)mar-ترجمن شدا ،نن جی معهای «شمردن» ،معهای تحقیس و بح

و فحص هم در

مشتقات آن هسف (تحقیس در این نلمات و مواض استعمال آنهدا مجدال دیگدری مدیخواهدد نیدی،
← مقالة پانایهو نن این نلمات را ترجمة ررضی نمیداند1993: 426 :

).

از دیگر اصطالحات فلسفی ترجمن شدا خودِ لفظ  philosophiaاسف ندن بدن

xrad-

 ،dōšagīhیعهی «دوستی خرد» ،ترجمة ررضی شدا اسف ،و اگدر از روی ،dānāgīh-dōst
احتماالً بنمعهدای «فیلسدوف» ،داوری نهدیم ،بدن  ،dānāgīh-dōstīhلفظداً یعهدی «دوسدتیِ
دانایی» ،نیی ترجمن شدا بودا و آن نیی ترجمة ررضدی اسدف (ازجملدن ← ،تاوادیدا :8911
1971: 86 899

;1982: 15

;2016: 21, 31

) 8.شاید یادآوری این

نکتن هم بیجا نباشد نن این لفظ  xrad-dōšagīhرا میتوان با لفظ  xrad-kāmagīhمقایسن
نرد نن در ترجمة  xratu-cinah-در وندیداد ( ،)31/3بنمعهدای «خواسدتار حکمدف» یدا
«خواستار خرد» ،بن نار رفتن اسف و آنچن در متن «پسر دان خواا» آمدا و مورد اسدتهاد
این محققان اسف ممکن اسف با توجن بن این لفظ اوستایی و الفاظ یدا عبدارات مفقدود
اوستایی نوشتن شدا باشد و بهابراین ،سابقنای ردیمتر داشتن باشد.
نمونة دیگر اصطالح  wimandاسف بنمعهای «حدد» مهطقدی خصوصداً و «تعرید »
عموماً ،در ترجمة  horismosندن خدود مانهدد  wimandپهلدوی و حدد عربدی دراصدل
بنمعهای مرز اسف ،مشتس از

( horosدربارة اشتقاق آن1954-1972/2: 425-26 ← ،

دیگر  ،wuzurg-menišnīhیعهی بیرگ مهشی و علو یب  ،در ترجمة
اسف

)1978: 223

.(cf.

).

megalopsychia

1

نمونة دیگر ،نن بن آن نیی چهد نفر توجن دادااند (ازجملن ← ،رضدایی بداغبیددی :8933
1971: 86 833

)  zamīg-paymānīhاسف ،لفظاً بنمعهای «زمینپیمایی و مسداحی»،

در ترجمة  ،geometriaنن در عربی ههدسن گفتناند و آن ،چهاننن مشدهور اسدف ،خدود
 .8در فارسی هم دانا گاا بنمعهای فیلسوف اسف مثالً مقایسن شود با این دو عبارت از ترجمة حی بن یقظان
ابنسیها (نربن « :)91 ،1 :]8998[ 8913و داناان این فرشتن را عقل فعال نار نردند ...و شاید بودن نن آن نن او را
بن زبان شریعف جبرئیل علینالسالر خوانهد این عقل فعال اسف» «داناآن آن ماین را و آن جیو را هیولی خوانهد».
 .1ضد آن ،نن بن نظر شاند  ōbastag-menišnīhاسف و بها بر ادعا ترجمن اسف از  ،mikropsychiaگویا اصالً
وجود ندارد .آنچن در متن مورد استهاد شاند آمدا  ōbastagīhاسف و  ōbastag-menišnīhرا شاند خود ساختن
اسف (تذنر آرای یوس سعادت).
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دخیل اسف از  handāzagپهلوی (برابر با اندازة فارسی) نن در با

رباعی مجرّد عربدی

دوبارا ساختن شدا اسف 8.مههدس ندن اسدم فاعدل از ایدن مصددر اسدف ،آنیدور ندن
خوارزمی در مفاتیح العلور بن نقل از خلیل بن احمد آوردا (بدن تصدحیح فدان فلدوتن ،ص

 111ترجمة فارسی ،ص  ،)839ین معهای خاص داشتن و آن نسی بودا نن نقشة مجراهدا
و بستر نارییها را میریختن تا معلور شود نن تا نجا باید حفر شود ،و در ادامن ،پدس از
ذنر اشتقاق نلمن ،میگوید نن پارسیان گفتناند نن «انددازا بدا اخترمداری بایدد ،ای الههدسدن
یحتاج الیها م احکار الهجور و رد یق هذا االسم علی تقدیر المیاا نما رال الخلیل النّن نوع من هذا

الصهاعن».

اصطالح دیگر بیابانی
پهلوی در تعری

فارسی و عربی (البیابانیّة و صورتهدای مشدابن) و a-wiyābānīg

ستارگان ابف یا دستنای از ستارگان ابف اسف (← التفهیم 11 ،المددخل،

 199 ،3تقیزادا  .)991 :]8981[ 8913ابوریحان میگوید:
ستارگان ایستادا [ وابف] آنهد نن بر همن آسمانها پرانهدااندد و دوری ایشدان همیشدن

یکسان اسف ،چهانن یکی بن دیگر نیدیکتر و دورتر نشود و بن پارسی ایشان را بیابانی
خوانهد ،زیرا نن گمشدا بدان راا بازیابد بن بیابان و دریا اندر.

وار آن اسف نن استاد (و جی او از نویسهدگان ردیم) در وجن تسمیة این نار خطا نردا اسف.
بیابانی بازماندة  a-wiyābānīgپهلوی اسف بنمعهای «نافریفتدن ،ناسدرگردان» و مشدتس اسدف از
 wiyābānبنمعهای فریفتن و سرگردان و گمراا نن با  wiyābānبنمعهای صحرا در لفظ مشدتر
اسف و در معها و اشتقاق میانشان ارتبایی نیسف .ههیهگ (1942: 232, no. 3

) دریافتن

نن این «نابیابانی» ترجمن اسدف از  aplanēsیوندانی بدنمعهدای ناسدرگردان و الیتغیدر و ابدف،
و در نجور وابف .افتادن ادات نفی از آغاز نلمات فارسی در انتقال از پهلوی بن فارسدی یدن
راعدة مطّرد آوایی اسف و وابستن بن مسائل صرفی نیسف ،مانهد اناهید و ناهید (نلمداتی مانهدد

→).
 .8نار نتا های علم ههدسن همراا با نار نتا های نجور در بعضی فقرات دیهکرد آمدا اسف (1971: 86
ازجملة این نتا ها مجسطی بطلمیوس اسف .نویسهدة حاضر در یکی از نوشتنهای پیشین خود ،بن پیروی از محققانی
مانهد آلفونسو نالیهو ،مجسطی را نحف از «( Megale Syntaxisرسالة بیرگ») دانستن بود نن نار متأخر نتا
 Mathematike Syntaxisبطلمیوس اسف .امّا این ر،ی درسف نیسف و مجسطی ،نن در دیهکرد نیی بنصورت mgystyk
آمدا ،صورت مختصر «( Megiste Syntaxisبیرگترین رسالن»« ،الکتا االنبر») اسف .عالوابر نوشتة بیلی ،مخصوصاً،
.
← بح مبسو نونیچ1974: 119-125 :

مقاله

مطالعات واژهگزینی 4
چند نمونة ترجمة قرضیِ اصطالحات...

119

امرداد و انیران ،بنجای صورت درسف مرداد و نیران ،ظاهراً جی در دورة معاصر ،هدیچگداا در
فارسی معیار استعمال نداشتن اسف) .این نلمن بنواسطة ترجمن بدن زبدان التدین نیدی راا یافتدن
اسف ( beibeniae stelleنونیچ چهد نوشتن در این موضوع دارد نن بایدد بدن آنهدا رجدوع ندرد ،ازجملدن
1981

).

جی بیابانی ،چهد اصطالح نجومی دیگر نیی ترجمة ررضی از یونانی اسف و محققانی
مانهد دیوید مکهیی ،دیوید پیهگری و آنتونیو پانایهو از آنها یداد ندردااندد .ایهجدا ،بدرای
پرهیی از تطویل ،این نلمات را از ین مقالة آنتونیو پاندایهو ( )311 :8339نقدل مدینهدیم:
 ،kadag-xwadāyدر فارسی و عربی ندخدا(ا/ی) و نذخددا(ا/ی) و در ترجمدة التدین
 colcodeaو  8،(al)cochodenبنمعهی هر سیارا نن در خانة خود باشد ،اگر آن خانن برج
یال باشد ،و از آن عمر مولود را تعیین نههد (مفاتیح العلور ،ترجمة فارسدی ،)181 ،ترجمدن
اسف از  .oikodespotēsجفف آن هیالج یا ندبانو اسف (در عربی هَدیالج و در ترجمدة
التین  )algeylegاز اصل  hilāgپهلدوی (اسدم فاعدل از هشدتن) و آن ترجمدن اسدف از
 aphetēsیونانی ،dahīg .در عربی دهج ،بنمعهای هر لد

از بدرج ندن دا درجدن باشدد،

ترجمن اسف از .dekanos
از همین شمار ترجمنهای ررضی معروف در نوشتنهای محققان  gēhān ī kōdagدر
برابر ( mikrokosmosعالم صدغیر) و  gēhān ī wuzurgدر برابدر ( makrokosmosعدالم
نبیر) اسف (← شدن و گمدانی وزار 13/81 ،تاوادیدا  893 :8911ژیهیدو  ،8931فصدل سدور
1971: 87

در این بح

).
مقدماتی بن همین چهد نمونن انتفا مدیشدود ،ولدی پدی

از پایدان آن،

دربارة سن لفظ دیگر نیی (یکدی در فلسدفن ،دور در پیشدکی و سدور در احکدار نجدور)
بناختصار مطلبی میآید .ظاهراً تانهون معادل این سن لفظ در نتا ها و رساالت پهلوی
دیدا نشدا ،ولی بن اغل

احتمال ،بلکن بنرط  ،هر سن در پهلوی ناربرد داشدتن اسدف.

1

یکی از این الفداظ لفدظ ( frahangفرههدگ) اسدف .ابدن مقفد در رسدالة مهطدس خدود
.
 .8دربارة این اصطالحات نجومی دخیل در التیهی1977 ← ،
 .1برسار و سرسار نیی ظاهراً در متون موجود پهلوی ناربرد ندارند ،ولی آن دو نیی احتماالً در آن زبان سابقن
) .اشتقاق
دارند .برسار ترجمن اسف از  pleuritisیونانی و سرسار از  phrenitisیونانی (2002: 362
جیء دور این دو نلمة فارسی بر نویسهدا پوشیدا اسف.
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(دان پژوا  )9 :8918در تقسیم علور نظری (بن تعبیر ابن مقف العلم ،در برابر العمل) 8بدن
علم زیرین یا اسفل (علم یبیعی) و علم برین یدا اعلدی و علدم میدانگین یدا اوسدط ،در
تعری

علم اخیر چهین میگوید:
و علم یسمّی علم االد

و هو علم الحسا

و الهندسة و الهّجور و تدألی

اللحدون ،و

اذ نس

هذا العلم ریل العلم االوسط ،و انّما جعل وسطاً ،ألنّن ارتفد عدن االسدفل [ای

للقلو

و جالء و صفاء و بهاء و بحغة و وصحة الی العلم األعلی...

علم االجساد] و لم یبلغ االعلی [ای علدم الغید ] ،و انّمدا سدمّی االد  ،ألنّدن ریاضطة

آشکار اسف نن این تقسیم همان تقسیمی اسدف ندن ارسدطو در علدور نظدری ندردا و

مقصود از «االد » همان اسف نن در عربی و فارسی علم ریاضی یا ریاضدیات یدا علدم
تعلیمی گفتناند و آن ترجمن اسف از ) mathematikē (tekhneیوندانی .آنچدن مطلد را
آشکارتر مینهد این اسف نن ابنسیها در نتا الهّیات از دانشهامة الهی (معدین )9 : 8998
دربارة این علم میگوید نن آن را «علم میانَگین و علم فرههگ و ریاضف خوانهد و علم تعلیمی

خوانهد» .امروز بر محققان پوشیدا نیسف ندن اد
فرههگ اسف 1.امّا فرههگ در این معهای مورد بح

در بعضدی از ناربردهدای آن ترجمدة
ترجمدنای اسدف از

mathematikē

یونانی نن خود بها بر اشتقاق دراصل بنمعهای آموختهی اسدف (ردس « mathēmaشدهاخف،
…»« mathēmatikos ،عالِم« mathētēs ،»… ،محصّل»« manthanō ،آمدوختن ،شدهاختن »… ،و

← افهان  ،111 :8913بنجهف معادلهای برخی از این الفاظ در عربی ،و مقایسن شدود بدا احصداء
العلور فارابی در بخ

«علور تعلیمی») ،و بهدابراین ،انتخدا

 frahangبدنعهدوان معدادل آن

ترجمة ررضی اسف ،چدون  frahangنیدی بهدا بدر اشدتقاق هدر چیدی تحصدیلنردندی و
نس نردنی و آموختهی ،مخصوصاً بنواسطة روة عقل ،اسف (دربارة اشتقاق نلمات یونانی،
← 1954-1972/2: 171

اشتقاق فرههگ از پیشوند  fra-و ریشة  өangاسف بنمعهای «بدن

):
 .8مقایسن شود با این عبارت دیهکرد (نقل از اشن2016: 21 :
uš frazānagīh baxšišn dānišn ud kunišn uš māyag dānišn ī wisp ud rāstīh ī abar wisp ud niyābagdahišnīh ī ō wisp.
«حکمف مهقسم اسف بر دان و نه  »...نل این عبارت ترجمة عبارتی اسف در تعری فلسفن.
 .1از میان مهاب مختل  ← ،نیا  ،8933مخصوصاً ص  811بن بعد .توجن شود نن معادل ریاضف ،یعهی تربیف
اس و سختی نشیدن در تربیف نفس ،نیی در فارسی فرههگ و فرههجیدن بودا اسف.
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نردن» و رابل مقایسن اسف بدا  educatioالتیهدی ندن آن نیدی بدنمعهدای

«نشیدن» اسف و معادل آن در آلمانی ،Erziehung ،نن آن نیی ترجمة ررضی اسف).
لفظ دیگر دستکاری اسف بنمعهای عمل جرّاحی نن در عربی بدن آن العمدل بالیدد و
مانهد آن میگفتناند (عمل امروزی نوتااشدة این عبارت عربدی اسدف ← محقدس :8933

 913بن بعد) 8و این هر دو ترجمة لفظ بن لفظ  cheirourgiaیوندانی اسدف .بدا توجدن بدن

تشابن اصطالحات فلسفی و علمی نتا های پهلوی و نتا های فارسی (مانهدد دانشدهامة

عالیی ازجملن ← ،مقاالت سابسالذنر معین ،متیهی و رضایی بداغبیددی) ،نداربرد دسدتکاری و
دستکار (جرّاح) در متون علمی و بعضی متون نظدم و نثدر فارسدی رددیم (مانهدد ذخیدرة

خوارزمشاهی ← لغفنامن ،ذیل لغف) احتماالً داللف دارد بر ایهکن این لفظ در پهلدوی نیدی
ناربرد داشتن و ترجمة ررضی از عربی نیسف .رریهنای نن این گمان را تأیید مینهد این
اسف نن عالبی در یتیمن ،در ضمن نقدل و شدرح رصدیدة ساسدانیة ابودلد
الهطّاس را بن «القوی القل

خیرجدی،

من الدستکاریین» شرح نردا (ص  311از جلد سور یبد لبهدان

بن تصحیح مفید محمد رمیحن ← محقس  )911 ،8933و بهدابراین ،دسدتکاری را مانهدد یدن
نلمة عربی بن نار بردا اسف .از ایهجا ظاهراً باید احتمال داد ندن دسدتکار لغدف اصدیل
فارسی اسف نن بن عربی نیی راا یافتن و ترجمدة آن از یوندانی بدی واسدطة عربدی بدودا
اسف.

1

لفظ سور یکی از چهدین اصطالح فارسی نتا

المدخل الی علم احکار الهجور رمی

اسف (المدخل:)811 ،
بروجها بعضی متفساند اندر مطال و بعضی متفساندد انددر یدول ازمدان روز و بعضدی
متفساند اندر رسمف بیوت الفلن .آنن متفس بوذ اندر مطال  ،وی را المتفقة فی المِهطس
[بهتر :المنلقة] گویهد و بن پارسی هاوند امدان الذار گویهد آنن متفس بوذ انددر یدولِ

ازمان روز ،وی را المقتدرة اللبیعة گویهد و بن پارسی الهاوند روز [بدلها :الهاوند رون

لمن عجی

 .8محقس در چهد جای دیگر نیی از این مطل یاد نردا اسف ،ازجملن در مقدمة ترجمة نتا التصری
عن التألی  .اختالف نویسهدة حاضر با ایشان در این اسف نن لفظ فارسی بن ظن روی ترجمن از عربی نیسف بن
رریهنای نن در فوق آمدا اسف .ایالع از این نوشتن را نویسهدا مدیون راههمایی آرای پژمان فیروزبخ اسف.
 .1برای نویسهدا تحقیس در این نکتن میسر نیسف نن آیا  dastakariدخیل در گرجی ،نن در شهسوار پلهگیهنپوش آمدا
(تحریر آن متعلس بن بعد از اسالر اسف) ،دخیل از فارسی اسف یا فارسی میانن .امکان اول را بعضی محققان مرجح
).
) .بیلی واض لفظ را حلقة پیشکان جهدیشاپور دانستن اسف (1971: 24
دانستناند (2001
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الهاوندرون] گویهد اما آنن هر دو خانن یکی نون

را بوذ وی را المتفقة فی اللریقة

گویهد و بن پارسی الهمدشهین.

چون نویسهدا از نجور چییی نمیداند ،در تصحیح مواض دیگر این عبارت ،نن در
سطور بعدی

نیی بی آشفتگی نیسف ،وارد نمی شود ،تهها سعی در اصالح «الهاونددروز»

مینهد و از دو اصطالح فارسی دیگر نیی در جایی دیگر سخن میگوید .اما باید متدذنر
شد نن اوالً متن را بن نمن المدخل ابومعشر و متون دیگر نجومی میتوان تصحیح نرد
و انیاً دربارة این سن خصوصیف برجهدا مهجمدان و احکامیدان همداسدتان نبدودااندد و
ازجملن ابوریحان (التفهدیم )933-933 ،را در ایهجا با ابومشعر اختالفی اسف .آنچن معلدور
اسف این اسف نن «المقتدرة اللبیعة» در چاپ المدخل رمی بن این صورت غلط اسدف

و صورت صحیح آن رطعاً چییی دیگر اسف («المقتدرة الملیعة» آنیدور ندن از شدرح
ابومعشر برمیآید) .بااینهمن ،از اوصاف این بروج و ازراا مقایسن معلور میشود نن این
اصطالح در مفهور همان اسف نن ابوریحان آن را المتفقة فی القوة گفتدن و آن بروجدی

اسف مانهد حمل با حوت ،ور با دلو و «باری بر این ریداس»« ،ندن اتفارشدان بدن ردوت
اسف» ،و معادل فارسی آن را باید هاوندزور خواندد بدن معهدای «هدمزور» ( hāwandدر
پهلوی یعهی «یکسان») و آنچن مصحح المدخل در شرح این اصدطالح در حاشدین و در
مقدمن گفتن نادرسف اسف .بروج هاوندزور ترجمة ررضی اسف از بدروج
یونانی بن همین معهای لفظی هدمزور و هدمنیدرو (← نتدا

چهدار مقالدة ()Tetrabiblos

بطلمیوس( 81 :8 ،متن و ترجمة مجموعة لو  ،ص 1996: 837 )33-31

او بن نتا

isodynameō

-

و ارجاع

بطلمیوس و والیس دربارة شرح آن ← ،این مقالدن و مراجد آن1965: 46- :

 .)47این نلمات ازیریس ترجمة نتا

آنتولوگیا (بییدج) ،ا ر فالیس یا والیسِ مذنور در

الفهرسف و اسکهدرنامة نظامی و بعضی مهاب دیگر (یعهی  ،)Vettius Valensبن پهلدوی
مهتقل شدا بودا اسف .محققان اول بار بنواسدطة تحقیقدات ندالیهو (-131 :]8388[ 8933

 )139از ترجمة این نتا

بن پهلوی خبردار شدند.

بنخالف آنچن ممکن اسف در آغاز بن نظر آید ،بحد

درایدنبدارا بسدیار درازدامدن

اسف و نیازمهد تحقیس دریس در تاریخ انتقال علور یونانی بدن شدرق ،و چدون مسدیحیان
نسطوری ،و ازآن جملن ایرانیان گرویددا بدن مسدیحیف ،در ایدن انتقدال مدؤ ر بدودااندد،
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علیالخصوص بر ایرانشهاسان سریانیدان اسف نن در تکمیدل ایدن شدعبن از مطالعدات
ایرانی بکوشهد .نویسهدة حاضر نیی در جای دیگر دربدارة یکدی دو اصدطالح دیگدر بدا
تفصیل بیشتر بح

خواهد نرد و امیدوار اسف نن این مختصر زمیهدن را بدرای مباحد

دریستر و مفصلتر آمادا نهد.

منابع
احمد بن محمد الضبی

(مصحح) ( ،)1113نتا

االمثدال الصدادرا عدن بیدوت الشدعر ،از حمدیة

اصفهانی ،دارالمدار االسالمی.
اخوان زنجانی ،جلیل (مصحح) ( ،)8931المدخل الی علم احکار الهجور ،از ابونصر حسن بن علدی
رمی ،ترجمة فارسی ردیم از مترجم ناشهاختن ،تهدران :انتشدارات علمدی و فرههگدی و میدراث
مکتو .
افهان ،سهیل محسن ( ،)8911واژانامة فلسفی ،تهران :نقرا [تجدید چاپ].
تاوادیا ،جهانگیر ( ،)8911زبان و ادبیات پهلوی ،ترجمة سی الددین نجدمآبدادی ،تهدران :دانشدگاا
تهران.
التفهیم ← همایی.
تقیزادا ،سید حسن ( ،)]8981[ 8913گاهشماری در ایران ردیم ،در مقاالت تقدیزادا ،ج  ،81زیدر
نظر ایرج افشار ،تهران :شکوفان.
جرجانی ← دان پژوا و افشار.
حمیة اصفهانی ← احمد بن محمد الضبی .
خدیو جم ،سید حسین ( ،)8919ترجمة مفاتیح العلور ،تهران :انتشارات علمی و فرههگدی [تجدیدد
چاپ].
خوارزمی ← فان فلوتن و خدیو جم.
دان پژوا ،محمدتقی ( ،)]8913[ 8918المهطس البن المقفّ  ،حددود المهطدس البدن بهریدی ،تهدران:
انجمن حکمف و فلسفة ایران.
دان پژوا ،محمدتقی و ایرج افشار (مصدحح) ( ،)8913ذخیدرة خوارزمشداهی ،از سدید اسدماعیل
جرجانی ،تهران :المعی.
رضددایی بدداغبیددی ،حسددن (« ،)8933واژاگییهدی در عصددر ساسددانی» ،نامدة فرههگسددتان ،ش ،81
ص 831د .811
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خویی ،عباس (« ،)8931ابن مقفد  ،عقایدد و آ دار» ،دائطرةالمعطارف بدیرگ اسدالمی ،ج ،3
ص .111-131

ژیهیو ،فیلیپ ( ،)8931انسان و نیهان در ایران باستان ،ترجمة لیهدا گودرزی ،تهران :ماهی.
صادری ،رضا (« ،)8931تجربنهای زبان فارسی در علم» ،مجموعة مقاالت زبان فارسی و زبان علم،
تهران :مرنی نشر دانشگاهی ،ص .813-31
فان فلوتن ،گرلوف (مصحح) ( ،)8131مفاتیح العلور ،لیدن.
نربن ،هانری (مصحح) ( ،)]8998[ 8913ابنسیها و تمثیدل عرفدانی ،ج  :8رصدة حدی بدن یقظدان،
تهران :انجمن آ ار و مفاخر فرههگی.
نیا ،صادق ( ،)8933فرههگ ،تهران :وزارت فرههگ و ههر.

متیهی ،جالل (« ،)8911حدود ابتکار ابوریحان بیروندی در سداختن لغدات علمدی فارسدی» ،مجلدة
دانشکدة ادبیات و علور انسانی مشهد ،ش  ،91ص.331-399
مجتبائی ،سید فتحاهلل (« ،)]8913[ 8931آشهایی مسلمانان با مهطس ارسطوئی» ،رال و مقدال عدالمی،
تهران :سخن.
محقس ،مهدی ( ،)8933تاریخ و اخالق پیشکی در اسالر و ایران ،تهران :سروش.

دددددددددد ( ،)8933رسالة حنین بن اسحق الی علی بن یحیی فی ذکر ما ترجم من کتب جالینوس (متن عربیی
با ترجمة فارسی) ،تهران :دانشگاا تهران  -دانشگاا منگیل.
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نشر و پژوه های اسالمی.
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تهها پهج سال پس از اختراع دوربین عکاسی ،ایدن فهّداوری را بدن ایدران آوردا و عکدس و
عکاسخانن و عکاسباشی را یکی از جملن اجیای دربار سلطهتی ساختن اسف 8.با عهایف بن
ایهکن دو مرحلة بوت و ظهور تصویر بر روی فیلم یا شیشة عکاسی حاصدل وانده هدای
شیمیایی اسف ،در این سهد روشهای جدیدی برای وضوح و جلوة بهتر عکس و نمن بن
دوار آن ذنر شدا اسف .سهد تاریخ ندارد ،اما در مقایسن با بعضی اسهاد ربل و بعد از آن ندن
تاریخ دارد ،میتوان آن را متعلس بن سالهای اول بعد از  8111هجری رمری دانسدف .مدتن
سهد مشحون از اصطالحات شیمی اسف و نثری واضح و خالی از تعقیدات مرسور راجاری
دارد و متهی دریقاً علمی و خالی از حشدو و زوائدد اسدف .از مقایسدة اصدطالحات شدیمی
بنناررفتن در این متن با زبان فارسی علمی رایج در شیمی امروز ایران میتوان بن تحوّل این
زبان در بازة زمانی ینصدوشصفسالن پی برد.
در ذیل تصویر اصل سهد و متن آن بن نظر خوانهددگان مجلدن مدیرسدد ،همچهدین،
نکاتی نن آرای دنتر علی پورجوادی ،رئیس نارگروا واژاگییهی شیمی فرههگستان زبان
و اد

فارسی ،دربارة این متن نوشتناند.

استعمال نمک طال
استعمال اول در صفحۀ فلزی :نمک طال ماد عامل محلول فزوصاحب ؟) است کیه
سابق جهت ثبوت اشکال دگروتیپ بهکار م بردند .تفاوت ایین محلیول بیا محلیول
نمک طال آن است که نمک طال یک از ترکیبات گوگردی را که تتراتینیات دوسیود
نامند ندارد و این جسم بسیار مضر است ،زیرا که صفحه را گوگردی م کند و مانع از
دوام شکل است و اغلب صفحه را خالخال یا تیرهرنگ م کند ،اگرچیه اصیل عمیل
عکاس خوب جاری شده باشد .جهت ساختن محلول مستعمل در ثبوت ،یک گیرم
نمک طال را در هفتصد گرم آب مقطر حل کننید و قبیل از اسیتعمال صیاف کننید.
بعض از عکاسان شدصد و برخ هفتصد گرم آب استعمال نمایند .بهتر آن است که
غلظت محلول طال متناسب باشد با قوت عکا .هرقدر عکا رنگینتر باشد ،محلول
طال باید غلی تر باشد ،و اگر محلول بهخوب غلی باشد شیکل بسییار خیوشرنیگ
م شود و جهت ثبوت مدت نباید گرم کرد.
 .8برای آگاهی بیشتر ← ،ناصرالدّینشاا عکاس ،محمدرضا یهماس پور ،تهران ،تاریخ ایران.8918 ،
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استعمال دوم در عکس کاغذ و شیشه و غیره :چند سال است که عکاسی روی
کاغذ ترقیات کل کرده است ،زیرا که پزیتیفهای آنها منافع کلیّه و محاسن متعیدده
دارند ،ول دوام چندان ندارند و فساد سریع یا بط ء آنها مایة تنزل عکاسان است .دو
نفر از شیمیستهای قابل ،ژیوار و داوان ،در این باب زیاد کار کردند که وا ح شد هم
طبیعت شکل و هم سبب اصل فساد آن و هم مایة دوام آن .ثانییاً بایید دانسیت کیه
صورت حاصل م شود از پرد بسیار نازک از نقره که با کمال سهولت قبول ترکیبات
با بخارات گوگرد هوا را م کند .این دو شیمیست دانستند که پرد گوگردی نقره مایة
سرعت فساد عکا م شود .لهذا ،باید کمال دقت را بهجای آورد که بخارات گوگردی
حاصل ندود تا ورقة عکا پا از مدت باق مانده و محو ندود .جهت این عمل باید
ورقه را قبل از عمل ایپوسولفیت خوب بدویند و محلیول ایپوسیولفیت بایید بیهکلی
خنث باشد یا آنکه اندک قلیا یت داشته باشد .بایید دقیت کیرد کیه ایپوسیولفیت بیا
محلویت نقره و طال و سایر ترش هیا مخلیو ندیود ،زییرا کیه ایپوسیولفیت تجزییه
م شود و گوگرد دُرد شود و چون گوگرد جدیدالتولید کمال میل ترکیب را بیا نقیره
دارد و با او مرکب شده مایه فساد ورقه گردد آن صورت کیه بیهواسیطة ایپوسیولفیت
ثابت شد عبارت است از یک پرد بسیار نازک نقره که سهلالفساد است .جهت اینکه
مستحکم شود باید آن را چند دقیقه در این محلول بگذارند ،نمک طال ؟یک گرم آب
مقطر ؟پانصد گرم  .این محلول را مُلَوَّن و محلولِ پرداز نیز نامند ،ول بهتیر آن اسیت
که آن را محلول مُثبت نامند .از این عمیل ورقیة عکیا خیوشرنیگ و بیادوام شیود
بهواسطة آن طالی که در روی آن پرد نقره دُرد شود .محلول که از امتیزاج طیال و
ایپوسولفیت م سازند حکماً بد است ،زیرا اگرچه این مخلو نمک طال دارد ،ول یک
تتراتینات دوسودی دارد که بهسرعت نقره را گوگردی کند .از این بابت اسیت کیه آن
دو شیمیست عملدان به طیور دلخیواه کامیل ندید ،زییرا کیه نمیک طیال اسیتعمال
نم کردند و حال آنکه جهت تکمیل قوت شکل منحصر است به این نمک.
متن «استعمال نمن یال» برای اظهار نظر در اختیار دنتر علی پورجوادی ،عضدو هیئدف
علمی دانشگاا صهعتی شری و رئیس نارگروا تخصصی واژاگییهی شیمی و همچهدین
عضو شورای واژاگییهی فرههگستان زبان و اد فارسی ،ررار گرفف .مدتن زیدر پاسدخ
ایشان بن نامة فرههگستان اسف:
انتظار نداشتم در حدود صدوشصف سال پی

نن ههوز نوشتارهای شیمی نوین شدکل
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نگرفتن بود و ترجمنهای اولینای از فرانسن با برابرنهاداهایی نامالً سلیقنای در دسترس
جامعن آن روز ررار میگرفف و نیی با توجن بن نثر پیچیددا و مرسدور دورة راجدار ،بدا
چهین متن علمی نسبتاً سادا و رابل فهمی مواجن شور .از ررارِ معلور راآورد محصدالن
اعیامی بن فرنگ و تأسدی از متدون علمدی اروپاییدان و گشدودن بدا

سدادانویسدی و

ساداگویی متون پاگرفتة علمی بودا اسف .بسیار مایلم چهانچن نتابی درزمیهة شدیمی از
آن دوران در دسترسم ررار گیرد ،بن بررسی نق

مؤلفان و مترجمان آن دورا در انتقال

مفاهیم علم شیمی و تأ یر آن بر نتا های جدید بپردازر .درمورد نوشتة ارسالی توجدن
شما را بن نکات زیر جل

مینهم:

 )8مهظور از استعمال نمن یال ،ناربرد نمن یال اسف و در بقیة مدوارد اسدتعمال
معهای مصدرف دارد ،مثالً «ربل از استعمال» را امدروز «پدی

از مصدرف» مدیگویهدد.

درضمن مهظور از «محلول مستعمل»« ،محلول بنناررفتن» اسف.
 )1ایپوسولفیف را امروز سدیم هیپوسولفیف یا سدیم تیوسولفات مدینامهدد و نیدی
تتراتیهات دوسود را سدیم تتراتیونات.
 )9اَشکال دگروتیپی را امروز تصاویر دگرئوتیپی میگویهد.
 )3مهظور از دُرد شود ،رسو

مینهد یا تننشین میشود اسف.

 )1مهظور از پردا ،الین یا فیلم اسف.
 )1در سدطر  81از متدن اصلی مشخص نیسف واژا «ترشی» اسف یا لفظ دیگری؟
اگر چهیدن باشد برابدر امدروزی آن «اسید» اسف.
 )3محلول مُثَبِّف را امروز محلول ابفنههدا یا ابفگردانهدا میگویهد ،ولی بیشدتر
بن داروی بوت معروف اسف.
 )1مهظور از محلول ملَوِّن ،محلول رنگیننههدا اسف و در متن آمدا اسف نن بن آن
محلددول پددرداز نیددی گفتددن مددیشددود .پددرداز بددنمعهددای سددازندا و بددناتمدداررسددانهدا و
بنانجاررسانهدا اسف .بهابراین ،محلول پرداز بنمعهای محلولی اسف ندن ندار ظهدور را
تمار مینهد .امروز آن را محلول فراوری یا همان داروی بوت مینامهد.
 )3درمورد محلول فهّی و صاح

یا فیوصاح

یا فهروصاح  ،ندن در سدطر اول

آمدا ،متأسفانن نتوانستم بن جم بهدی دریس و رابل ربدولی برسم .حدس مدن آن اسدف
نن با محلولی ناربردی سدرونار داریم نن همراا با مادة دیگدر اسف (در ایهجا همراا با
نمن یال) ،چون صاح

بنمعهای رفیس ،یار و «همراا» نیی آمدا اسف.
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شدااند ،مانهد «همگر» ،بنمعهی بافهدا .چهین واژاهایی راعداای را ندن در

باال دربارة وندها متذنر شدیم نقض نمینههد و برای هر ندار تحلیدل ویدژاای وجدود
دارد نن از بح

ما خارج اسف.

تفاوت « +شناس» و « +دان»
این هر دو پسوندوارا اسمِ علمورز میسازند ،چهاننن در مثالهای زیر میبیهیم:
 +شددهاس :روانشددهاس ،جامعددنشددهاس ،زبددانشددهاس ،زمددینشددهاس ،هواشددهاس،
جمعیفشهاس ،باففشهاس...،
 +دان :فیییندان ،شیمیدان ،حقوقدان ،آماردان ،نجوردان ،مهطسدان ،ریاضیدان.
یادآوری :این دو پسوندوارا در ترنی

با اسم صفف فداعلی هدم مدیسدازند،

مانهد :وظیفنشهاس ،آدا دان ،نکتندان ،نن از بح ِ ما خارجاند.

تفاوت « +شهاس» و « +دان» ،در ساختن اسمِ علمورز ،در این اسف نن اسمی نن بدا
« +دان» ترنی

ال فیییدن و شدیمی و حقدوق ندن در
می شود ،نار ین علدم اسدف مدث ً

فیییندان و شیمیدان و حقوقدان بن نار رفتناند ،هر ندار نارِ ین علماند .اما اسمهایی
نن با « +شدهاس» ترنید

مدی شدوند ،موضدوع شدهاخف و بررسدی علدماندد .مدثالً در

«روانشهاس»« ،روان» نار ین علم نیسف ،بلکن موضوع شهاخف اسف .بدن همدین دلیدل
واژاهایی نن در آنها با « +شهاس» ،اسمِ علمورز ساختن شدا اسف ،برای آنکن تبدیل بدن
اسمِ علم شوندد ،بایدد پسدوند « -ی» بدن آنهدا بیفدیاییم :روانشهاسدی ،جامعدنشهاسدی،
زبانشهاسی ،زمینشهاسی ،جمعیفشهاسی.
اما در واژاهایی نن در آنها با « +دان» اسمِ علمورز ساختنایم ،برای ساختن اسمِ علم
تهها باید « +دان» را حذف نهیم .فیییندان ← فییین ،حقوقدان ← حقوق ،شیمیدان
← شیمی.
در پایان اشارا بن دو نکتن بیمهاسبف نیسف .نخسف ایهکن « +شهاس» در ریاس با «+
دان» پسوندوارة زایاتری اسف و شمار اسمِ علمورزهایی نن با « +شهاس» و علمنارهایی
نن با « +شهاسی» ساختن شدااند بسیار زیاد اسف .درمجموع ،میتوان گفف علمنارهدایی
نن در انگلیسی با  -logyساختن شدااند ،در معادل فارسی آنها « +شهاسی» بن ندار رفتدن
اسف:

114

مطالعات واژهگزینی 4
تفاوت « +شناس» و « +دان» در ساختن...

واژهپژوهی

جامعنشهاسی

sociology

هواشهاسی

meteorology

روانشهاسی

psychology

اخترشهاسی

astrology

حشراشهاسی

insectology

اما « +شهاس» و « +شهاسی» تهها در برابر چهین واژاهایی معادلیابی نشدااندد ،بلکدن
در موارد دیگری هم از این دو پسوندوارا بهرا گرفتن شدا اسف:
زبانشهاسی
صوتشهاسی

linguistics
acoustics

شاید بتوان گفف پسوندوارة « +دان» غالباً در علومی بن نار رفتدن اسدف ندن رددمف
بیشتری دارند.
دور ایهکن «شهاختن» و «دانستن» هردو درزمرة فعلهای ذههی هستهد .فعلِ ذههدی را
در تقابل با فعل عیهی بن نار میبریم.
برای مثال ،نوشتن و دویدن و یها بدازی ندردن فعدل عیهدی هسدتهد و ترسدیدن و
فریفتن و تهدید نردن ،فعل ذههی .اما «شهاختن» و «دانستن» ین تفاوت اساسی دارندد:
«شهاختن» فعلی تداومی اسف و «دانستن» ناتداومی اسف .ازهمینرو ،از دو جملدة زیدر،
جملة دور نادستوری اسف:
ما نمنم داریم جامعة ایران را میشهاسیم.
* ما نمنم داریم جامعة ایران را میدانیم.

بن همین دلیل اسف نن نمیتوانیم با افیودن پسوند «د ی» بن اسمِ علمورز ساختنشدا بدا
« +دان» ،علمنار بسازیم .برای مثال« ،مهطسدانی» و «فییینداندی» بدن یدن وضدعیف یدا
حالف اشارا دارند ،اما «جمعیفشهاسی» و «باففشهاسی» بن ین عمل.
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فارسی تدوین نشدا اسف ،ههوز برای تحقیس در لهجنهای ایران و حتی عوار تهران باید
چشم امید بن همف بیگانگان بدوزیم .هیچین از این نارها را نکردند و بنجای آن یدن
مشف لغف ساختهد و بن فرمان دولف همن را بن استعمال آنها مجبور نردندد .لغداتی ندن
بعضی از آنها بن میاح نودنان شبینتر بود و بعضی دیگر بیجا و نادرسدف بدود .پدس از
فرههگستان ،رریبان از گوشن و نهار سر برآوردند و امروز نار بن جایی رسیدا اسف ندن
هرنس خواندن و نوشتن میداند ،ازسر تفهن لغف میسدازد و در رواعدد زبدان فارسدی
تصرفی مینهد.
و اما ،عی

و نقصهایی نن برای زبان فارسی میشمرند :شاید مدیگویهدد بدرای تعبیدر

بسیاری از معانی در فارسی الفاظی نیسف .معهی تازا از چن ربیل اسف؟ اگر اصطالح علمی
یا فهی اسف ،این عی

فارسیزبانان اسف ،نن نقص فارسی .شما مدتهاسف دنبدال علدم و

ههر را رها نردااید و دیگران در این راا پی

رفتناند .ورتی نن شما در تمدن پیشرو بودید،

لغاتی در زبان شما وجود داشف نن در زبانهای دیگر نبود .دیگران یا آنها را از شما گرفتهد
یا در زبان خود معادلی جستهد .من در زبان فارسی نقصی نمیبیهم و هرجا ندن در تعبیدر از
معهی مقصود خود بن مشکلی برخورد نهم ،آن را نقص خود در آگاهی از درایس ایدن زبدان
میدانم نن عی

فارسی .در این زبان گویهدگانی بودااند نن ههوز پس از ررنها دیگدران بدن

سخن ایشان آفرین میگویهد .اگر ما امروز در بیان مقصود خود درمیمدانیم ،آیدا نمدیتدوان
گمان برد نن زبان خود را درسف نیاموختنایم؟
ین دستن از نویسهدگان امروز بیمحابا دسف بن ارتباس لغات خارجی زدااندد .البتدن
ما از پذیرفتن بعضی لغات خارجی نداگییریم از ایدن ربیدل اسدف تلگدراف و تلفدن و
اتومبیل و اتوبوس و رادیو و نظایر ایهها .اما در بعضی نوشتنها نلماتی میبیهیم ندن جدی
خودنمایی نویسهدا نیسف .مشکل دیگر این اسف نن امروز با ین زبان خارجی سرونار
نداریم .اگر هرنس از زبانی نن میداند لغاتی بن فارسدی نقدل نهدد ،فدردا زبدان مدا آش
درهمی از لغات فرانسن و انگلیسی و آلمانی و روسی و ایتالیایی میشود و آن ورف این
ینمشف آشها نن در سرزمین ایران ماندااند نیی همن با هم بیگانن خواههد شد.
لغفسازان شیواهای مختلفی در پی

گرفتناند ،دستنای برای وض لغات بن سراغ ریشة

آن میروند ،اما غافلاند نن لغف نیی مانهد موجود زندا عمری دارد و تطور میپذیرد و معهی

گلچینی از دیرینهها
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با معهی ریشة نههة آن یکی نیسف .این روش اگدر در وضد

لغف برای مفاهیم علمی باشد ،چهدان مورد ایراد نیسف ،زیرا غرض نارگذاری اسف ،اما اگر
لغتی معمول را بن بهانة آنکن در اصل عربی بودا اسف نهار بگذاریم و با این روش مصهوعی
لغتی جعل نهیم ،خیانتی بیرگ بن زبان و فرههگ ایران نرداایم ،زیرا آنچن را نن داریم نیی از
دسف میدهیم یا با همانها سرگرر میشویم و از پیشرفف بازمیمانیم.
روش دیگر یریقة ریاس اسف .اما زبان ریاسی نیسف و رواعد آن بعددی اسدف ،ندن
ربلی یعهی رواعد را ازروی استعمال اهل زبان استهبا نردااند ،نن آنکن زبدان را ازروی
رواعدی نن پی تر وجود داشتن ،ساختن باشدهد .عجد
لغفپرانی بنصراحف مینویسد نن عی

آنکدن یکدی از پهلواندان میددان

یا بنرول او آ زبان فارسی ایدن اسدف ندن از

ین ریشن ،همة صیغنها در آن نیامدا اسف.
دستة دیگر چون نتابی بن زبان بیگانن میخوانهد و میخواههد آنچن را بن گمان خدود
دریافتناند بن فارسی نقل نههد و عاجی میمانهد ،این عجی را بر نقص زبان حمل مینههد.
آنگاا با شتا

نت

این شتا زدگی اغل

ردما را ورق میزنهد و لغتی برای بیان مقصود خود میجویهدد و در
بن خطا میروند .از نموننها ایهکن نویسهداای نلمدة «ر،ی» را بدن

استهاد شعر حافظ بنمعهی «ارادا» دانستن اسف ،ر،ی بنمعهی فکر و عقیدا و نیف اسف و
با ارادا ارتبایی ندارد .نید فارسیزبانان نلمة «خواسف» درسف بنمعهدی «ارادا» بدن ندار
میرود نن این نویسهدة شتا زدا مجال یافتن آن را نداشتن اسف.
زبان فارسی بن بد روزی افتادا اسف .باید برای رهایی او چاراای جسف .ما بن ایدن
زبان بسیار مدیونیم .از شیریهیهای آن لذت بسیار برداایم و بر ماسف نن دیدن خدود را
بن او بپردازیم.

 )1نفیسی ،سعید (« ،)0111روش تجدد در زبان و ادبیات فارسی چگونـه
بوده و چگونه باید باشد؟» ،آینده ،ش ،6 ،4 ،1ص .111-117 ،91-89
قسمت اول .اهل زبان دو گونناند :برخی اندیشن را پیرو زبان مینههد یعهی در حددود
الفاظ و نلماتی نن میدانهد سخن میگویهد و برخی زبان را تاب اندیشة خود میدانهد و
برای هرچن فکرشان میپروراند ،نلمن میخواههد .گروا سومی نیی هسدتهد ندن در میدان
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این دو ررار دارند .اگر مردمی بن زبان و اد

خود دلبستگی داشتن باشهد ،باید اختیدار را

بن دسف گروا دور یا گروا خواص بدههد ،چهاننن اختیار حکمف بن دسف افالیدون و
ارسطو و اختیار ی

بن دسف جالیهوس سپردا شد ،و اینچهین اختیار زبان فارسی نیدی

بن دسف رودنی و فردوسی و سعدی و حافظ اسف.
انهون نن از این مقدمن ناگییر گشتم ،از مقدمة مختصر بدیهی دیگدر هدم نداگییرر و
آن این اسف نن هر زبانی ،خواا زندا و خواا مردا ،سن مرحلن از تکامدل را یدی ندردا
اسف :نخسف ،زبان محاورا ،دور ،زبان نثر و سور ،زبان نظم .پس این مقدمن نیی ما را از
اعتها و توجن بن گفتار نسانی نن حتی آن حدارل ،یعهی زبان محاورات را هم نمیدانهدد
بینیاز مینهد.
زبان ایرانی یا فارسی .زبان ما بن فارسی یا پارسی معروف اسف .زبان ایرانی اصطالح
وسیعی برای همة زبانهای اوستا و پارسی باستان و پهلوی و نیی شدامل همدة لهجدنهدایی
اسف نن در ایران و سرزمینهای مجاور بن نار میرود .فارسی امروزی یکدی از زبدانهدای
ایرانی اسف و اگر درسف بخواهید ،نار وارعی آن دَری اسف .در دوراای در رسمتی از خا
ایران زبان دری رواج داشتن و در رسمتی دیگر ،زبان پهلوی زبدان عمدومی و رسدمی بدودا
اسف .در سدة چهارر در ایران ادبیاتی در برابر ادبیات زبان تازی پیدا شدا و بن مرور زمدان،
زبان دری آن زبان دیگر ،یعهی پهلوی را بن روستاها تبعید نردا و خدود در فرههدگ و اد
جای آن را گرفتن اسف .عقیدة شخصی من این اسف نن تا عصر حافظ ،دری زبان عمدومی
همة مردر شهرنشین ایران نشدا بود و ذنر دالیل این عقیدا در این بح

نمدیگهجدد و بدن

سلسلنمقاالتی خاص حوالف میدهم .عقیدة دیگر من این اسف نن سب

اخدتالف دری و

پهلوی دو چیی اسف :یکی اختالف در مخرجهای نیدین بن یکدیگر الفبا ،مانهد

و پ ،و

دیگر ایهکن دری ،نن رلمرو حقیقی آن خراسان و ماوراءالههر و نیشابور و گرگان بودا ،از سن
یرف با زبانهای سغدی و تخاری و خوارزمی همساین بودا و نلماتی از آنهدا گرفتدن ،امدا
پهلوی از این عاریف گرفتن بنسب

دوری راا بیبهرا بودا اسف.

عقیدة دیگر من آن اسف نن بازماندة خا ایران ،نن ههوز لهجنهدای مختلد
پهلوی در آن باری اسف ،رلمرو زبان پهلوی ،یادگار خاندان اشکانی بودا اسف.

زبدان

قسمت دوم .نفوذ عربی در فارسی .زبان فارسی از زبان تازی بینیاز نیسف و مدن
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با همة عیتی نن از ایران عییی در دل اندوختن دارر میگویم ندن یدرد ندردن الفداظ تدازی
گوننای از ابلهی و خیانف بن ایران و اندوختنهای سرشار علمی و ادبدی آن اسدف .عاریدف
گرفتن از زبان تازی بنمرات

نهنتر از این هیاروسیصد سالی اسف ندن از اسدالر گذشدتن

اسف .زبان پهلوی دو گونن داشتن اسف :پهلوی اشکانی ،نن نلمات بیگانن در آن نیسدف ،و
پهلوی ساسانی نن نلمات بیگانن بنیرزی خاص در آن اسف .در دوران ساسانیان ،گرداگرد
تیسفون ،نن بیرگترین شهر آن دوران بود ،مردمی میزیستهد نن زبان آنها آرامی بود .زبدان
تازی نهونی از این زبان آمدا اسف و ههوز لهجدنای از آرامدی را مدیتدوان بدین نلددانیان،
بندرسفتر بگویم ،آسوریها یافف .پایتخف ساسانیان پر از این مردر بود و نلمات بسیار و
حتی حرف عط

و ربط از زبان آنها بنیرز خاصی وارد پهلوی ساسانی شدا اسف یعهدی

در نوشتن ،نلمات آرامی بن نار مدیبردندد و در خوانددن ،آنهدا را در ذهدن خدود ترجمدن
مینردند و نلمة ایرانی را بر زبان میآوردند .فرههگهای لغف ،مخصوصاً برهان رای  ،همة
این نلمات را ضبط نردااند و نار «زند و پازند» بن آن دادااند .نلمات آرامی را «هدووارش»
یا «زوارش» میگفتهد و تفاوت پهلوی اشکانی و ساسانی در این نلمات «هووارش» اسدف.
پس استعانف از زبان بیگانن ،و آنهم زبان سامی حکم تازیانة اسالر نیسف و سدهف دیدرین
داشتن اسف ،مهتها زبان دری جای پهلوی ساسانی و تازی جای آرامی را گرفف.
نفوذ فارسی در عربی .زبان عربی ننتهها در معانی حقیقی ،بلکن در معانی مجدازی
نیی از فارسی عاریف گرفتن اسف و حتی در یرز جملنبهددی و تعبیدر و جدای اجدیای
جملن تقلید آشکار از زبان فارسی میبیهیم.

قسمت سوم .زبان ناگزیر از عاریت گرفتن است .یداری خواسدتن از دیگدری در

جهان معهوی دلیل بر توانگری و یل

نمال اسف .اگر ایرانیان اواخر دوران صفوین و افشار و

زند و راجار و مشروییف ،مانهد ایرانیان دوراای پی

از آن ،دوشبدندوش فرههدگ و تمددن

جهان میرفتهد ،امروز ایران این ایران من و شما نبود.
تکمیل زبان در تکامل تمدن .امروز جی چهد زبان آفریقایی نن خط ندارند ،هدیچ
زبانی نیسف نن مطلقاً نلمات بیگانن در آن نباشد.

زبان تازی و زبان فارسی .در سرزمین عربستان اروار مختلفی میزیسدتهد ندن هدر

ین زبانی داشتهد و این اسالر بود نن آنها را سر ین سفرا نشاند و ین حکمف و یدن

111

مطالعات واژهگزینی 4
معرفی مقاالت واژهگزینی و...

گلچینی از دیرینهها

تمدن میان آنها برررار نرد .اتفاراً دانشمهدان ایرانی بودند نن همة نلماتی را نن از تازیان
شهیدند یا در آ ارشان دیدند در ین جا گرد آوردند ،غافل از ایهکدن ایدن الفداظ متعددد،
الفاظ چهدین رور اسف و یکی نبطی اسف و یکی سریانی و آرامی و بربری و حبشی.
دو گروا نن با یکدیگر رففوآمد مینههد ،رهراً زبان همدیگر را میآموزند .چدای از
چین بن نشورهای همساین رفف و در همة این نشورها نار این گیداا را از زبدان چیهدی
گرفتهد ،همچهاننن هلو و پستن از ایران بن اروپا رفف و نار خود را برد .زبان تدازی نیدی
حاجف بن زبان فارسی داشف .تردیدی نیسف نن مثالً «رلعن» از «نالت» فارسدی گرفتدن
شدا یا «لعل» همان «الل» فارسی و ریشة «اللن» و «آاللن» اسف.
در فرههگستان ایران بح

دامپیشن و بیطار پی

آمد و خهداار گرفف نن بیطدار را

عربی میدانهد ،درحالینن رطعاً ریشة آن یونانی بنمعهای بیطاری اسف نن اسد

درمدان

مینهد و بعد بن زبان تازی رفتن و آن را از ریشة «بطر» پهداشتناندد ،درحدالیندن «بطدر»
بنمعهی «شکافتن» اسف و معهی مجازی آن« ،سرخوشی» اسف و با درمان ندردن سدتور
هیچ مهاسبتی ندارد.
اصل ردیم نلمة «فهجان» «پهگان» اسف و الماس و دیهیم و سپهر و زمدرد و صددها
نلمة دیگر هم از یونانی آمدا اسف.
پیروی زبان تازی از ناموس فارسی .ربالً گفتم نن عاریف گرفتن تازی از فارسدی
فقط در نلمات نیسف ،در معانی مجازی نیی هسف .مثالً «گشادن» در فارسی معهای «باز
نردن» دارد و یکی از معانی مجازی آن «نشور گرفتن» اسف .تازیان «فدتح» را عیهداً بدن
همین حال استعمال نردااند .یا نلمة «زدن» در فارسی در سکن ساختن بدن ندار رفتدن و
«درر زدن» یعهی «سکن زدن» .در زبان عر عیهاً آن را تقلید نردااند و «ضر » گفتناند.
«عین» تازی هم بنمعهی «چشم» اسف و هم «چشمن» .و این فقط در زبان فارسی هسف.
«سوءظن» ترجمة «بدگمانی» اسف و «وسی الصدر» ترجمة «گشدادا دل» .هدر ملتدی ندن
تمدن ردیمتر باشد ،مورد تقلید ملتی نن پس از آن وارد تمدن شدا ررار میگیرد.

 )1اقبال آشتیانی ،عباس (« ،)0114سیاسـت زبـان» ،یادگـار ،س ،1ش،6
ص .7-0
ملل بیدار جهان برای نشر محصوالت فکری و ذوری خود در میدان بیگانگدان سیاسدتی
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دارند نن اهمیف آن از سیاسف ارتصادی ایشان اگر بیشتر نباشد ،نمتدر نیسدف .اگدر در
نتیجة اعمال این سیاسف ،مردر خارج بن معهویات و ذوریات صاحبان آن سیاسف آشدها
شدند و محبتی بن آنها پیدا نردند ،برای ناالهای مادی آن رور نیدی مشدتریان پابرجدایی
میشوند .محبتی نن اروپاییان بن یونان و رور ردیم دارند یا مستشررین بن ایران دارند ،از
راا فراگرفتن ادبیات سن رور متمدن باستانی فراهم شدا اسف .وسیلة انتشار معهویدات و
ذوریات ملل زبان ایشان اسف .السهة مختل اروار در میان ملدل بیگاندن مانهدد ناالهدای
ارتصادی در بازارهای فروش گرفتار معارضن و همچشمی با یکدیگر میشدود و زبدانی
غال میآید نن دولتی مقتدر و ارتصاد و سیاستی روی و معارفی متهاس با حوائج روز
و ادبیاتی عالی از آن حمایف نهد .مورعی بود نن زبان شیوای فارسدی زبدان تجدارت و
سیاسف و اد بود ،زیرا دولفهایی روی در ایران بنوسیلة آن احکار و اوامر خود را بن
خارج صادر مینردند .تجار ایرانی رسمف اعظم تجارت آن زمان را در دسف داشتهد و
ادبیات فارسی در تمار آن رسمفهای دنیا عشاری دلباختن داشف ،ولی بدنتددریج تهدیل
فاح علم و اد  ،حوزة انتشار زبان فارسی را بسیار تهگ نرد.
دول مقتدر مغر زمین برای نشر زبان خود مددارس زبدان بداز نردندد و جرایدد و
مجالت انشا مینمودا و نت و مطبوعات خود را بنارزاندی و آسدانی در اختیدار مدردر
میگذاشتهد.
اگر مملکف ما هم بخواهد زندا بماند ،باید ین «سیاسف زبان» داشتن باشد .در ایران
اگر زبانی دیگر بر زبان فارسی غال شد ،فاتحة ایران و ایرانی خواندا اسف.
خطر بیرگی نن امروز زبان فارسی را تهدید مینهد ،تحریکات دولفهای مهفعفپرسف
زیادایل اروپایی اسف در احیای لهجنهای محلی بنعهوان زبان رسمی و اهمیف دادن بدن
السهة افراد ارلیف در مقابل زبان رسمی .در اختیار سیاسف زبان ،دولف باید دو وجهدة نظدر
داشتن باشد :خارجی و داخلی .در خارج از نشور باید عین نقشنای را ندن بیگانگدان بدرای
نشر زبان خود در نشور ما تعقی مینههد تعقی نمایهد و بی از همن متوجن بالدی باشهد
نن سابقاً جیو ایران بودا و امروز رسمف مهمی از مردر آن بن زبان فارسی تکلدم مدینههدد.
باید مجالت زیبا و ارزان فارسی در دسترس ایشان بگذارد ،از ایشان استاد و روزنامننگار و
عالم بن داخلة نشور جل نهد و از همین یبقات نسانی بن آن نواحی بفرستد.
در داخلن باید برای تقویف زبان فارسی و انتشار دامهة نفوذ آن در هر گوشن و نهدار
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از نشور و دفاع از آن مبادرت شود .هم برای لهجنهای ایرانی و هدم بدرای زبدانهدای
غیرایرانی در ایران باید مواظ تبلیغات سدوئی باشدد ندن از خدارج مدیشدود .دربدارة
متکلمان زبانهای عربی و ترنی ،نن در ین رسمف از مملکدف میدان ایرانیدان معمدول
اسف ،باید بن مردر اجازا دهد تا سهی معدیّن زبدان محلدی خدوی را بدن ایفدال خدود
بیاموزند و سپس تحصیالت متوسطن و عالین را بن فارسی بن ایشان درس بدههدد .سدعی
نمایهد نن ایفال را روحاً ایرانی بار بیاورند .اصل مسئلن این اسف نن ایرانی ایرانی بماند
و ایرانی فکر نهد و جی مصالح ایران چییی دیگر نخواهد.

 )4اقبال آشتیانی ،عباس (« ،)0115باز هم فرهنگسـتان » ،یادگـار ،س،1
ش 6و  ،7ص .7-0
نگارندة این سطور ندانستن و نخواستن بن عضویف فرههگستان درآمداار و چون از ابتددا بدا
این اساس مخال بوداار ،بنندرت در جلسات آن شرنف نرداار .علف آن هدم یکدی ایدن
بودا نن ندیدا و نشهیدا بودیم جمعیتی غیرمتجانس برای دیگران لغف وض نهد یا لغاتی را
نن ررنهاسف معمول بودا با سلیقنهای نج خود عوض نهد .دیگر آنکن در وض و تبددیل
لغات هر نوع حرف حسا را زیر پا بگذارند .این فرههگستان در گذشتن چدن ندار خیدری
انجار دادا نن باز میخواههد آن را احیا نههد؟ جماعتی لغفساز بن این ندار دسدف زدااندد.
علم و اد باید بییرف بماند و در سایة بییرفی و آزادی رشد نهد .اگر علم و اد برای
تهذی نفس و مقدمة تصفیة باین و تقویف اخالق نباشد ،نن بن صدق و صفا یلد شددا
اسف ،نن ملن و ملف از آن مهفعتی میبرند .بن عقیدة ما ربل از احیای فرههگستان یا تشکیل
انجمن ادبی باید بن ین انقال اخالری دسف زد تا علم و اد بن دسف ینمشدف مدردر
باایمان ورزیدا شود .لغف و ادبیات مال مردر اسف و بنتوسط مردر وض شددا ،مهتهدی از
میان ایشان نسانی نن نابغن و سرآمد بودااند ،سکة ربول خود را بدر لغدات زدا و محصدول
ذوق و رریحة خود را در رال جمال لفظ و نمال معهی ریختن و آنها را بدون هیچ تکلید
و تحمیلی مقبول یب مردر صاح نظر نردااند .وظیفة آنادمیهدا و انجمدنهدای علمدی و
ادبی این اسف نن آنچن را مردر خواستن و گفتن و پسهدیدااند ،مجری دارد و در راا دفاع از
زبان و ادبیات ،از معمول شدن لغات و ترنیبات غلط و سبنهدای زشدف و نامتجدانس بدا
روح زبان جلوگیری نماید .لغفسازی و ادبیاتتراشی وظیفة انجمنهای ادبدی و علمدی و
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ردرت های ملکی و سیاسی نیسف .ببیهید در ممالن اسالمی مصر و شار و عراق برای دفاع
از لغف و ادبیات عربی و بسط دامهة آن چن نردااند .هر سال چقدر نتا و رسالن و مجلدن
چاپ و در دسترس عمور ررار دادا میشود ،اما هیچورف مجمد ملکدی رداهرا یدا مجمد
علمی دمشس برای عربیزبانان دنیا لغف وض نکردا اسف.
بن عقیدة ما انتشار ین نمونة صحیح و سالم از آ ار ادبی فارسی یا ترجمة ین نتا
مفید و آسان نردن وسیلة دسترسی مردر بن مواد الزر برای مطالعن بنمراتد از تشدکیل
هر انجمن ادبی مفیدتر خواهد بود.

 )5فروغی ،محمدعلی (« ،)0118نفوذ زبان های بیگانه در زبـان فارسـی»،
ترجمه و اقتباس :ایرج افشار ،جهان نو ،س ،4ش ،1ص .61-60 ،11
روابط بین المللی نوع زندگانی و تمدن بشری را دگرگون مینهد و برا ر ایدن تحدوالت
زبان آن ملف زیر نفوذ ین لسان خارجی ررار میگیرد .این ماجرایی اسف ندن بدر سدر
فارسی آمدا و ههوز هم میآید .تأ یر و نفوذ عربی در فارسدی بسدیار دامهدندار و وسدی
اسف .فقط باید گفف زبان ما ازنظر نبوغ ،ایراندی اسدف و ازنظدر لغدف ،عربدی .غیدر از
عربی ،زبانهای دیگری هم در فارسی تأ یر نردااند ،مانهد ترنی (بین و بیگم و اتابن)،
یا چیهی (چائی) و ههدی (پالکی و چیف) .در یدن ردرن اخیدر زبدانهدای اروپدایی در
فارسی وارد شدند و این نفوذ دامهن پیدا نرد .با روسها و انگلیسیها از چهد ررن پدی
همساین و هممرز بودیم و روابط سیاسی و تجاری داشتیم ،پس بن نظر میرسد بدی

از

همن روسی و انگلیسی در زبان فارسی تأ یر گذاشتن باشهد .اما لغات روسدی (سدماور و
استکان و اسکهاس) و انگلیسی (تراموای و گیالس و نتری و بطری) دخیل بسیار ندادر
و نمیا

اسف .بنغیراز این دو ،زبان فرانسوی نفوذ رابل تدوجهی در لسدان مدا دارد .از

مدتها ربل ما ایرانیان را فرانسویان آسیا میخواندند ،بنواسطة تشابن اخالردی میدان دو
ملف ،روابطی بن وجود آمد و بن هم نمنهای علمی نمودند و اصدطالحات فرانسدوی
وارد فارسی شد (سوپ و ساردین و دیکتن و پرگرار و سیکل و مرسی و.)...
نکتة مهم این اسف نن بن این تغییر و تحول بن چن چشم و نظر باید نگاا نرد .غهای
لسان فارسی با بستن غور نشور ممکن نیسف .زبان ین مملکف با اسدتعانف از لسدان
نشور دیگر موجد فقر خود نمیشود .تهها زبان فارسی تغییر نمینهد .در زبدان فرانسدن
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نلماتی از زبان ما ریشن گرفتناند ،مانهد «بازار»« ،دیوان»« ،یاسمن»« ،عمامدن» ... ،از زبدان
عربی هم لغات بسیاری وارد فرانسن شدا اسف ،مثل «خلیفن»« ،شیمی»« ،وزیر» یدا مدثالً
نلمة  zeroنن از صفر ریشن گرفتن یا ( assassinراتل) نن داستان شیریهی دارد.
ملل مختلفن نمیتوانهد جلوی سیل لغفهای بیگانن را بگیرند .اما نباید تصدور شدود
نن من شما را وادار مینهم نلمات بیفایددة انگلیسدی و فرانسدوی را بددون راعددا در
فارسی وارد نهید .یبقنای از مردر هستهد نن تازا از تمدن جدید بدویی بدردااندد و هدر
لحظن ین لغف خارجی را بیجا و بدون اصول استعمال مینههد .این دستن را من با تمار
نوش

مورد سرزن

ررار میدهم.

من بن شما پهد میدهم نن از تحصیل زبان مادری خود نوتاهی نورزید ،زیدرا ورتدی
بن فارسی خو

آشها شدید تصدیس مینهید نن زبان ما آنردر هم نن عداای ادعا دارند

فقیر نیسف .باید این لسان شیرین را تحصیل نرد و محترر شمرد ،زیرا نن زبان فردوسی
و سعدی و حافظ و خیار اسف.

 )6ناتل خانلری ،پرویز (« ،)0111پسوند مصدر در زبان فارسی» ،دانشکدۀ
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،س  ،0ش ،1ص .60-48
ردیمیترین اشارا بن پسوند مصدر در نتا

المعجم فی معاییر اشعار العجم آمدا اسدف

(توضیح ایهکن پسوند لفظی جدید اسف ندن در برابدر  suffixeفرانسدوی بدن ندار رفتدن

اسف) .بررسی آ ار مربو بن رواعد فارسی ،از این نتا تا نتا دسدتور زبدان فارسدی
برای دبیرستانها نشان میدهد نن دربارة مصددر دو ردول وجدود داشدتن اسدف .برخدی
عالمف آن را فقط «ن» میدانهد و برخی «تن» یا «دن» میشمارند.
ظاهراً در زبان مشتر اروار ههدواروپایی مصدر وجود نداشتن اسف و صیغة مصددر
در هرین از زبانهای ههدواروپایی بنیور مستقل ساختن و پرداختن میشددا اسدف .در
فارسی باستان ،اوستایی و ایرانی میانن پسوند مصدر را میتوان دید «تدن»« ،دن» و «ذن»
در زبان پارتی« ،تن» و «دن» در پهلوی مانوی و «تن» در پهلوی زردشتی بدن ندار رفتدن
اسف .پس این تصور نن وجدود «دن» مخصدوص فارسدی دری پدس از اسدالر اسدف،
صحیح نیسف .در زبان سغدی ،مصدر مختور بدن «تدن» وجدود نددارد .یکدی از وجدوا
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مصدری در سغدی ،مانهد مصدر مرخّم فارسی اسف و دیگری مصدر مختور بن  -ا نن
معادل اسف با اسم مصدرهای فارسی مختور بن همین جیء مانهد خورا و پوشا .
بهابراین ،پسوند مصدر در فارسی «ن» تهها نیسف ،اصل آن «تن» اسدف ندن مدادة آن در
فارسی باستان سابقن دارد و جیء صرفی  -aiyاز آن سارط شدا و همان مادة نلمن باری ماندا
اسف .نسانی نن پسوند مصدر را فقط «ن» میدانهد ،اغل

تصور نردااند نن «ت» در مصدر

و ماضی یکی اسف ،اما حرف «ت» یا «د» در ماضی مطلس جیء تصریفی دیگری اسدف ندن
نخسف بن اسم مفعول اختصاص داشتن و سپس در ماضی بن نار رفتن اسف .همچهین ،همین
«تن» اسف نن بنموج

رانون تجانس حروف تغییر نردا و حدرف تداء بدن دال بددل شددا

اسف« .ت» بعد از صامفهای بیآوا (خ ،س ،ش ،ف) بنصورت اصلی ماندا اسف ،اما پس
از مصوتها یا صامفهای آوایی (ن ،ر) بن «د» تبدیل شدا اسف.

 )7ناتل خانلری ،پرویـز (« ،)0115بیمـاری الفـا » ،سـخن ،س ،7ش،01
ص .916-911
در زبان ما از دیرباز بن حس الفاظ تجاوز شدا اسف .خوانهدا ممکن اسدف بپرسدد مگدر
لفظ هم حقی دارد؟ آری ،نخسف باید بدانیم لفظ چیسف .نلمن عالمتی صوتی اسف نن
صورت چییی محسوس یا اندیشة امری معهوی را بن خایر میآورد .نلمن را بن موجود
زنداای تشبین می توان نرد نن نالبدی و جانی دارد .نالبدد نلمدن لفدظ ،یعهدی صدورت
ملفوظ آن اسف و جان

معهی یا اندیشنای نن در ذهن پدیدار مینهد .این موجود زندا

عمری دارد .زاییدا میشود ،نمو مینهد ،ناتوان و بیمار میشود و مدیمیدرد .زادن نلمدن
ورتی اسف نن ذهن افراد جامعن لفظی را برای بیان مفهومی میپدذیرد .نمدو آن عبدارت
اسف از ایهکن معانی وسی و متعددی بن لفظ ارتبا دادا میشود .ناتوانی آنگاا اسف نن
نلمن آنردر نن مهظور گویهدا اسف بر معانی داللف نکهد و مرگ آن ورتی فرامدیرسدد
نن اهل زبان دریابهد دیگر نمیتوانهد مقصود خود را با آن انجار بدههد.
اما در هیچ زبانی آنردر نن معهی هسف ،لفظ نیسف .پس بن نار بردن ین لفظ برای
چهد معهی امری اسف نن موج

توسعة زبدان و آسدان شددن شدیوة بیدان اسدف ،ولدی

اندازاای دارد و اگر از آن بگذرد ،عی

و نقص بن بار میآورد .اگدر مقصدود گویهددا و
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نویسهدا با شهوندا و خوانهدا یکی نباشد ،ناچار باید معتقدد شدد ندن در نشدانن نقصدی
هسف یعهی مقصود اصلی از آن حاصل نمیشود .برای گففوگوی روزانن ایدن نقدص
چهدان مهم نیسف ،اما ههگار نوشتن باید از این نقص بیشتر پرهیی نرد .مثالً اگر در زبان
محاورا لفظ «دل» بنمعهی «شکم» بن نار میرود ،جدای نگراندی نیسدف ،امدا در نوشدتن
نمیتوان چهین سهلانگاری نرد .اگر نویسهدگان رومی از ایدن نکتدن غفلدف نههدد و در
استعمال الفاظ درف الزر بن نار نبرند ،نمنم نلمات زبان ایشان پژمردا و بیمار میشود
یعهی دیگر راسف و روشن بر معانی مقصود داللف نمینههدد .ایهکدن گفتدیم بسدیاری از
نلمات زبان فارسی ناتوان و بیمار شدا ،اشارا بن این حال بدود .ایدن تجداوز و سدتم از
چهد راا صورت گرفتن اسف یکی عادت بن مبالغن ندن ندید نویسدهدگان و شداعران مدا
رواج فراوان دارد ،مثالً «خستن» در فارسی بنمعهی «مجروح نردن» اسف ،اما آنردر این
نلمن را برای بیان ماندگی در نوفتگی عضالت بن نار برداایدم ندن امدروز دیگدر معهدی
اصلی آن از بین رفتن اسف .یا حالف تأ ر درونی را ،نن بیان آن دشوار اسف ،بدن تدأ ری
جسمانی تشبین نردا و سوختن دل پدید آمدا اسف .تعبیدر شددیدتر هدم شدد و نبدا
شدن دل بن میان آمد.
تجاوز دیگر نتیجة نمدرتی و سهلانگاری اسدف و از دو راا صدورت گرفتدن یکدی
ایهکن لفظ واحد را برای معانی متعدد بن نار بردااند تا آنجا نن صراحف لفظ بدننلدی از
میان رفتن اسف و مفهومی مبهم و نلی یافتن اسف ،مثل «خیال» نن نخسف تصور امدری
موهور بودا و بعد برای بیان همة امور ذههی بن نار رفتن ،تا جدایی ندن انهدون در زبدان
عامن و بعضی نوشتنها بنمعهی «گمان» و گاهی «رصد و عیر» و گاهی «اندیشن» و غیدرا
بن نار میرود .دیگر آنکن الفاظ متعدد نن هرین دارای معهی دریس بودا اسف ،همدن بدن
ین معهی مبهم و نلی استعمال شدا اسف .مثالً دیگر در نوشتنهای نهونی میان «دالویی»
و «دلهشین» و «دلپذیر» و «دلپسهد» و «دلچس » تفاوتی نیسف .بنایدنترتید  ،نلمدات
فارسی را ازروی بیدرتی و مبالغن ،رنجور و ناتوان نرداایم .شاعران و نویسهدگان ما در
ررن چهارر و پهجم و ششم نلمات زبان خود را خو
بن نار می بردند و در انتخا

میشهاختهد و هرین را درسدف

لفظ برای بیان مقصود بیاعتهایی و مسدامحن نمدینردندد.

نمنم این درف رو بن نقصان گذاشف و در نلمن ،لفظ بر معهی غلبن نرد.

گلچینی از دیرینهها
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امروز ،چن در علم و چدن در ادبیدات ،محتداج دردف و صدراحف بیشدتری هسدتیم.
نویسهدا باید نلمات را با درف تمار در ذهن بسدهجد و چگدونگی اسدتعمال آنهدا را بدا
معهی دریس دریابد و حس هر لفظ را ادا نهد .بن این یریس میتوان رنجوری و ناتوانی را،
نن در نلمات فارسی پیدا شدا ،چارا و درمان نرد.

 )8یارشاطر ،احسان (« ،)0116غم زبان» ،سخن ،س ،8ش ،1ص .011-99
غم زبان تهها دامهگیر ادیبان و دستوردانان نیسف ،هرنس شعر حافظ و سعدی خواندا و
امروز شاهد آشفتگی بازار زبان فارسی اسف ،ناچار از این غم بینصی

نیسف .بسیاری

امروز با خواندن نامنهای اداری یا مذانرات مجلس یا برخی انتشارات دانشگاا سدر بدن
تأس

میجهبانهد و بنافسوس یاد از ایامی مینههد نن ههوز نار زبان چهین پریشان نبود.

مفرد با مفرد مینشسف و لفظ بیگانن خودسرانن در ص

عبارت نمدیخرامیدد .تدا ندی

میتوان تحمل نرد نن مردر بنجای «تشرین مساعی»« ،اشترا مساعی» بگویهد بنجای
«رف نوارص» در «تکمیل نقائص» بکوشهد و در استفادا از «مورعیدف» و «وضدعیف» بدر
هم پیشی بگیرند؟
من هم در غم نسانی نن از نوشتنهای مغلدو و ناههجدار و بدیمدایگی ندالر رندج
میبرند ،شریکم .اما تصور مینهم تمار نسانی نن در نار زبان سدخف مدیگیرندد ،یدن
نکتة اساسی را از نظر دور داشتناند و آن این اسف نن بهای سیر و تحول زبان بر مهطدس
نیسف .ذهن نظماندی
نظماندی

میپهدارد نن نار باید بنآیین باشد ،امدا زبدان اعتهدایی بدن ذهدن

ندارد ،بن راا خود میرود و چون راا هموار شد ،ادی

راا میگذارند و غلط و ناصوا

و سخهور هدم پدا در

و بیگانن را ،نن زبان در سیر خود اعتبار بخشیدا اسف،

بنعهوان الفاظ درسف و ادبی میپذیرند .اگر جی این بود ،ما امروز مجاز نبودیم الفداظی
چون «صاف» و «معاف» و «دوستدار» و «دستور» (اصل ایهها صافی و معافی و دوستار و
دستوری) را بن نار ببریم یا صدا (انعکاس صوت) ،ذوق (چشدیدن) ،بداختر (شدمال) را
بن معانی امروزی بن نار ببریم.
ایهکن ما مثالً امروز «اردشیر» را «ارتخشتر» و «شهر» را «خشترا» نمیگوییم ،از برنف
نافرمانی زبان و غفلف دستوربانان اسف .اساساً تحدول زبدان مدا از فارسدی باسدتان بدن
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پهلوی و پهلوی بن فارسی نهونی امکانپذیر نبود و ههوز میبایسف بن زبدان نتیبدنهدای
داریوش سخن بگوییم.
زبان دائماً در تحول اسف و هرگاا نن جامعن دستخوش تغییرات اجتماعی و فکدری
شدید میشود و اندیشنهای تازا در ذهن مردر رخهن مینهد ،تحدول زبدان نیدی بدنتبد
سرعف میگیرد .زبان امروز ما پر از اصطالحاتی اسف نن از زبانهای اروپدایی و حتدی
ترنی ارتباس شدا اسف ،با گذشف زمان با بعضی از آنها خو گرفتنایدم و حتدی ادیبدان
باحمیف ما امروز تصور نمیرود از شهیدن عباراتی مانهد «نق

مهمی ایفا نرد» احساس

دگرگونی احوال نههد.
ادی

نقاد خواهد گفف اگر تحول زبان عذرخواا هرجومرج اسف ،پس بگذاریم هر

نجیب و جاهلی هرچن میخواهد با زبان ما بکهد؟ نن ،هدرجومدرج در زبدان پسدهدیدا
نیسف .من خود آرزو دارر بن هرین از فضالی ادارة تربیف بدنی دا اسد

تدازی و دو

غالر زرین نمر و ین خلعف شاهوار ببخشهد و درعوض رول بگیرند نن دیگر «نرم »
را بن نار نبرند یا اعالن نههد نسی مجاز نیسف «روی نسدی حسدا

نهدد» ،امدا غافدل

نیستم نن اگر چهد سالی بدینمهوال بگذرد ،سرانجار روزی خواهد رسدید ندن «ندرم »
نیی چون «پیدای » و صدها غلط دیگر در فارسی ،حس ارامف خواهد یافدف .سدخن در
این اسف نن زبان در یول زمان بر ین شیوا نمیماند .زبانمددار چدون راضدی دادگداا
اسف ،وظیفن دارد خطا و ناصوا

را محکور نهد ،اما توجن نهد نن روزگار تغییر مینهد

و با گشتن روزگار ،آیینها و دستورهایی نن امروز چهین اسدتوار مدینمایدد نیدی تغییدر
میپذیرد .شاید روزی برسد نن نثر امروز ما نیی بدا همدة بددعت

در نظدر فرزنددان مدا

همانیور نههن و نامأنوس جلوا نهد نن نثر گردییی و بیهقی در نظر ما.

 )9معین ،محمد (« ،)0118عوامل فساد لغت» ،مقدمه ،لغت نامـۀ دهخـدا،
تهران :دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران ،ص .41-41
چهد امر موج

شدا نن لغفنامنهای فارسی از اغال مشحون باشد:

ال ) تغییر خط پهلوی .خط پهلوی و خط عربی در ایهکن حدروف مصدوت داخدل
حروف صامف نیسف اشترا دارند ،اما تشخیص بعضی حروف در خط پهلوی آسانتر

گلچینی از دیرینهها
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اسف .چن در خط ،عالوابر شباهف ،امتیاز حروف از یکدیگر وابسدتن بدن نقطدنهاسدف.
نقطنگذاری موج

تصحی

بسیار شدا اسف ،مثالً در نسخ شاههامن آمدا اسف «جدی از

برف و شیرش نبودی خورش» نن برف نیسف و «ترف» اسف بنمعهی «نشدکی ندن از دوغ
سازند» .یا اسدی در لغف فرس آوردا نن «بشتر نار میکائیل اسف» ،نن صدحیح آن «تشدتر»
اسف.
) عدر توجن ایرانیان .ازآنجانن ایرانیان بنمهاسبف آنکن زبان فارسدی زبدان مدادری
آنان اسف ،خود را از فرههگ لغف بینیاز دیدااندد .از ررید

 111فرههدگ فارسدی بدن

فارسی یا فارسی بن زبانهای دیگر ،فقط حدود  31فرههگ بن دسف ایرانیان نوشتن شدا
اسف .ایرانیان ههدوستان نیی در این حسا

بن شمار آمدا اسف.

ج) لغف نویسان غیرایرانی .دانشمهدان ملل مجاور نن بن تألی
گماشتهد و سعی ایشان مصا

لغدفنامدنهدا همدف

و مأجور اسف ،اما چدون اهدل زبدان نبودندد ،ایشدان را

اشتباهات بسیار دسف دادا اسف ،مثالً در غیاثاللغات ،ذیدل «ندیس فددا» آمددا اسدف:
«آنکن مخال

بن ورف هییمف نیسنای زر را انداختن بگریدید تدا بدن زر مشدغول شددا ،تعارد

نکههد» .درحالینن «نی

او

فدا» بودا ،بنمعهی «ردوچ رربدانی» .گداا مؤلفدان نلمدات را بدن

معانیای نن در محیط آنان معمول بودا ،ضبط نردااند ،نن بن مفاهیم متعدارف در ایدران،
مانهد« :روی تازا داشتن ،معتبر بودن در نظرها» و گاا لغات غیرمستعمل ندید ایرانیدان را
جیو لغات فارسی آوردااند ،مثل« :جهجهانی :نوعی خربیا».
د) تصرف ناتبان .این امر ناشی از غلط خواندن و ندانسدتن مفهدور نلمدات اسدف،
ازجملن :در شاههامن در شرح یبقات چهارگانة عهد جمشید چهار نار آمدا« :ناتوزیدان،
نیساریان ،نسودی ،اههوخوشی» و وارد فرههگهای فارسی شدا اسف هدر چهدار غلدط
اسف و صحیح آن آتوریان ،رشتاریان ،بسودی ،اهتوخشی یا هوتوخشی اسف .

 )01رجایی ،احمدعلی (« ،)0119سوسیس ،ساندویچ» .یغمـا ،س ،01ش،5
ص .155-154
اگر بخواههد برای سوسیس و نالباس معانی فارسی برگییههد« ،آگهج» مهاس تدر اسدف.
«آگهدن» بنمعهی «پر ندردن» اسدف و در برهدان ردای آمددا و اسدتاد فقیدد دهخددا در
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لغفنامن در ذیل «آگهج» شعری از نسایی مروزی هم شاهد آوردااند .فرههگ نظدار نیدی
آن را شرح نردا نن نارهای دیگرش «جرغهد» و «جرانهدد» و ندار عربدیاش «عصدی »
اسف.
ساندویچ نار رماربازی بودا نن برای دور نماندن از بسا رمار ،نانخورش را بن نان
نرر پیچیدا و در دسترس میداشتن اسف و این خورانی بن ندار اوسدف و ربطدی بدن آن
جیایر وار در هاوایی ندارد ( .)Sandwichاین لقمة آمادة لذیذ از دیرباز در ایران سابقن
داشتن و آن را «بیرآور /بیرآورد» مینامیدند .این نلمن در پهلوی بنصورت «بدیرآورت»
موجود اسف و در تازی بنصورت «زماورد» معر

شدا اسف .تقریباً همدة نتد

مهمدة

لغف« ،بیرآورد» را بنمعهی میبور ذنر نردااند .در تهران نیی لقمة نانخدورش پیچیددا را
نن غالباً بن نودنان دههد« ،راضی» میگویهد.
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types and methods of internal and historical borrowing and to investigate
meaning changes in this process. Finally, explanations will be provided to justify
the Academy’s reliance on internal and historical word borrowing. Light will
also be shed on the advantages and disadvantages of the process to identify why
the third academy embarked in the first place on exploiting the historical
capacity of the Persian language to coin new words via recovering and
revitalizing old words and stems.
Keywords: word adoption, APLL, internal and historical word borrowing,

adopted words

Examples of Loan Translations from Greek into Middle Persian
S. A. R.
During the Sassanid Period, a number of scientific texts were translated from
Indian Languages (Sanskrit and Prakrit), Greek, and Syriac into Middle Persian.
The most known of the Indian works are Kalila va Dimna and some treatises on
astronomy and syntax, while the most prominent ones from the Greek side include
volumes on geometry, logic, and medicine along with a number of Hermetic texts.
In translation from Syriac, it seems that Manicheans had a greater contribution
than Zoroastrians. In the translations from these languages, loan translations or
calques seem to have been inevitably used as the simplest means of conveying
scientific concepts. The present paper addresses some of the loan translations from
Greek into Middle Persian, especially those in the fields of medicine, philosophy,
and astronomy. Meanwhile, brief references are made to some calques from
languages other than Greek.
Keywords: translation, calque, Middle Persian, Greek, Syriac
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Garde-bardāri or Garte-bardāri (calque)
F.
Exploring the different definitions rendered for the terms garde/garte,
garde-bardāshtan/garte-bardāshtan, and garde-bardāri/garte-bardāri, the
present manuscript provides a large corpus of data collected on the different
usages of these terms from both old and contemporary Persian texts as well
as occurrences in general and specialized references. The data thus collected
are subsequently subjected to analysis and one scientific word formation
principle is exploited to resolve a number of ambiguities surrounding the
usage of garde-bardāri/garte-bardāri in order to determine the preferred
variant of the two. It may be noted that the manuscript solely deals with form
rather than sense.
Keywords: garde-bardāri, garte-bardāri, terminology, word selection, garde

The Study of the Role of Internal and Historical Borrowing in the
Terminology Work with Emphasis on Words Adopted by the APLL
A.
By internal and historical borrowing is meant the revitalization and
reintroduction of obsolete lexical items from Ancient and Middle Persian or
those attested in old texts in current Persian to coin words by the Academy of
Persian Language and Literature (APLL). The present article explores this
process by considering a number of words adopted by word formation societies
during the first Pahlavi regime to be followed by more examples coined by Iran
Academy (i.e., the first Academy) and Iran Language Academy (i.e., the second
Academy). However, the article places its greater emphasis on APLL (i.e., the
third Academy) by presenting more examples of general and technical lexical
items adopted by the third academy. Descriptions derived from etymological
studies and evidence from Middle Persian dictionaries will then be provided of
the cited examples while efforts will be subsequently made to define different
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success of its originator. Attempts to coin new Persian equivalents for foreign
terms and expressions have always aroused much controversy and invoked
serious reactions on the part of the public Persian speakers, translators, linguists,
and experts of the respective fields of science. This is while selecting or coining
new words by APLL is one of its tasks to safeguard the Persian language.
Dissemination of novelties of appeal to the public is a complex and dynamic
process that is influenced by such variables as product publicity and the time it is
introduced to the public as well as its quality, competitiveness, and appeal to
potential users. Furthermore, the process is not instantaneous; rather, it takes
place over time only if the new product is appealing enough to win sustained use
by the public. It is the objective of the present study to develop means and
methods of improving and accelerating public acceptance of new terms coined
by the Academy. For this purpose, previous reports on the prevalence of new
coinages were reviewed and models of disseminating innovations were
examined to identify the factors involved in the public acceptance of new
Persian equivalents. These findings were then effected into the basic model of
dissemination and acceptance. Another aspect of the study involved identifying
the way(s) these parameters affected Persian speakers’ behavior. Using a system
dynamics approach, a model of the dissemination and acceptance of words
adopted by APLL was developed in the Powersim Studio 2005 environment.
Simulations were then employed to validate the model and different scenarios
were proposed to improve the current public behavior regarding new word
acceptance. The results indicate that adequate publicizing, raising public
awareness, user satisfaction, and size of user population are among the factors of
great impact on the wider acceptance of new coinages. Nevertheless, the first
step to increase both acceptance and public use of new terms adopted by APLL
is found to be raising public awareness.
Keywords: word selection, adopted terms, language planning, system

dynamics, acceptance model, innovation diffusion, modelling, Powersim
Studio 2005
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‘intralinguistic motivation’, defined as the relationship between a technical
concept and the term denoting it, and ‘interlinguistic motivation’, defined as the
relationship between that same term in a language like Persian and its equivalent
in English. Intraliguistic motivation comprises phonetic, morphological and
semantic (including metaphor and metonymy) subtypes while interlinguistic
motivation involves semasiological and onomasiological approach to
terminology and term formation. The data collected indicate that technical terms
in both English and Persian are of different motivated, semi-motivated, and
unmotivated levels. It is further found that while the syntactic type of
morphological motivation is predominant in intralinguistic motivation, loantranslation predominates the interlinguistic one.
Keywords: terminology, motivation, intrarlinguistic motivation, inter linguistic

motivation, terminology of Physics

Modeling Public Acceptance of Words Using a System Dynamics
Approach: A Case Study of the Words Adopted by the Academy of
Persian Language and Literature
N.
F.
Dissemination or propagation may be defined as the spread of a phenomenon in
a given environment. The concept has wide applications in a variety of
disciplines; diffusion of matter, as used in physics; dissemination of a thinking
method or a cultural pattern, as used in sociology and anthropology; the spread
of a disease, in medicine; and the popularization and commercialization of a
novel technology or product, as used in economics. The present study focuses
on the dissemination of Persian equivalents for foreign words adopted by the
Academy of Persian Language and Literature (APLL) for common use by the
Persian speaking public. Evidently, the acceptance of a novel development (a
word, in the present case) is one of the most important factors determining the
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Word Formation in Persian from the Perspective of an Onomasiological
Theory
I.
M.
Pavol Štekauer's word formation model adopts a new combined approach
that involves both the functional-structural framework of the Prague school
of linguistics and a cognitive approach to word formation. Called the
‘naming theory’, it moves from the concept to the word form. According to
this theory, the initial point of departure in forming a word (or, a naming
unit) in a language involves the analysis of a concept related to an
extralinguistic entity for which a member or members of the linguistic
community feel the need to coin a name. This view of word formation
assigns only a morphological status to the word form/naming unit but no role
whatsoever to syntax. However, it is shown in this manuscript that certain
words in Persian are formed syntactically.
Keywords: onomasiology, wordformation, concept, meaning, Persian

Terminological Motivation in Scientific Terms: A Case Study of
Approved Terms in Physics
R.
F.
R.
The present article explores two aspects of terminological motivation; namely,

