
 

 
 
 
 
 
 
 

و اصطالحات  هاواژهبر اساس  اي  مطالعه ،علمی زبان فارسی پرورش گونۀ
  رو  شده و راه پیش مسیرِ طی: هاي شیمی و مهندسی شیمی رشته

  
  1علويسیدمسعود 

  همگانی شناسیزبان ارشد کارشناس
 

  چکیده
در  گزینی علمی شده در واژههاي اتخاذ لمی زبان فارسی و رویهع در مقالۀ حاضر سیر تطور گونۀ

 بودن، گسترده، معیاري سازيِ امکان واژه .است  بررسی شده هاي شیمی و مهندسی شیمی رشته
شناخته  علم براي ارائۀ هاي توانمند هاي اصلی زبان گیویژ ،ها واژه معناییِ دقت و پذیري قیاس

اسـت، میـزان   هایی که تاکنون در این زمینه انجام شـده   و با نظري به برآیند تالش شده است
بر . ارزیابی شده است فارسی هاي علمیِ براي متن ها این ویژگی سازان در پروراندنِ کامیابی واژه
سازي در  واژه هاي اصلیِ روش ،شتقاق، ترکیب و تخصیص معناییا ،شده هاي بررسی اساس نمونه

ایـن موضـوع   . سازي و تلفیـق بسـیار محـدود بـوده اسـت      اند و کاربرد سرواژه ها بوده این حوزه
دشـوار   ،انـد  سازي ساخته شـده  راه سرواژه از دأهاي مب هایی که در زبان یابی را براي واژه معادل

ان حصـول  میـز  .اسـت  سـاز دانسـته شـده    لهاربرد گستردة تخصیص معنایی مسئک. کرده است
کیفـی   طـور بـه   ،هـا  واژه در ایـن رشـته  از نظر ساخت ،ي علمیها متن مناسبِ هاي زبانِ ویژگی

ـ   جیده شده اسـت و ضـمن ارائـۀ   سن هـا   راي تحقـق نسـبی برخـی از ایـن ویژگـی     شـواهدي ب
، هاي مورد نظـر  جهت نزدیکی به ویژگی ،ها ریزي زبانی در این رشته نهادهایی براي برنامهپیش

ها و اصطالحات علمی و  متمرکز براي واژه هاي داده آنها ایجاد پایگاه جملۀ که از ارائه شده است
براي  ،بیعی فارسیطواژه در زبان   عالوه بر قواعد ساخت ،علمی گزینیِ در واژه ییوضع قراردادها

  .علمی است گانسازي و تدقیق واژ یکسان
  .ریزي زبانی متنی، زبان علم، برنامه درون گزینیِ واژه :ها واژهکلید

                                                
1. alavy.m@gmail.com  
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  مقدمه. 1
ـ    از زبان است که بـه تناسـبِ   2کاربردي اي زبان علم گونه رود،  کـار مـی   هگفتمـانی کـه در آن ب

اطالعـات بـر    عنوان ابـزار انتقـال   هدر گفتمان علمی نقش زبان ب. هاي خاص خود را دارد ویژگی
، کـه  کامل دارد و بیان نمادین و اسـتعاري و معـانی مـبهم و چنـدپهلو     هاي آن غلبۀ سایر نقش

  .بیان ادبی است، در آن جایی ندارد ویژگی عمدة
که بتواند ارتباط روشنی میان دال و مدلول برقرار کند  حالت آرمانی براي زبان علم آن است

 ها و اصطالحات دقیق براي بیان پیرایه باشد که واژه و بی ین رو زبان علم باید زبانی شفافو از ا
یک جامعه  زبانی درونِ پیدایش این گونۀ. هاي مورد اشارة خود داشته باشد ها و مفهوم پدیده

ها و  و گفته ها گفتمان علمی است، تا آنکه در خالل بحث زبانی نیازمند پیدایش و گسترش
علمی  زندگی روزمره با نیازهاي گفتمانِ یِهاي زبان و قالب ها اندك واژه هاي علمی اندك نوشته

وند، براي داللت ر کار می به ندگی روزمره با معانی کلی و مبهمسازگار شوند و کلماتی که در ز
ی یها واژهتا آنکه د نهایی جدید ساخته شو یابند و یا واژه بر معنایی مشخص و دقیق اختصاص

یندي بنابراین پرورش زبان علمی فرا. ودعلمی پذیرفته ش هر حوزة شده براي با معانی معیاري
از سویی روند . وندهاي فکري و فرهنگی جامعه دارددائمی با ر نشِکُ بر است که میان زمان

گذارد و از سوي دیگر پرورش  رورش زبان علم اثر میهاي فکري بر پ علمی و دگرگونی توسعۀ
  .زبان علم در رشد فکري و علمی جامعه اثربخش است

رود و شگفت  جامعه به پیش می تفکر علمیِ پاي توسعۀ یب پرورش زبان علم پابهین ترتا به 
ن گفتمان علمی در جها عنوان رسانۀ ها به ه امروزه بیش از دیگر زبانهایی ک نیست که زبان

هاي  دانش در رشد و توسعۀ علمی و فنی برپایۀ پیشروهستند  ي جوامعیها کاربرد دارند، زبان
هاي  مانند انگلیسی و فرانسه و آلمانی که از دوران نوزایی با دستاوردهاي دانش .جدید خردباورِ

  .اند داشته ها دست اند و خود در پیدایش و گسترش این دانش جدید در ارتباط بوده
اند  ها بیان شده ها و کشفیات علمی براي صدها سال، و گاه از بدو پیدایش، به این زبان نظریه

و  ،ترتیب به مرور  ینبه ا. اند ها مورد بحث قرار گرفته نو در مجامع و متون علمی به این زبا
 هاي هاي مناسب براي بیان مفاهیم و پدیده واژه ،هاي علمی ها و نظریه اندیشه همزمان با بالشِ

هاي  مناسب براي بیان نظریه اند و زبان علمیِ آمده جدید ساخته شده و به صورت معیار در
  .علمی پرورده شده است

                                                
2. register 
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آثار علمی  .هاي جهان متفاوت است اما این وضعیت براي ما ایرانیان و بسیاري دیگر از ملت
زبان فارسی دري به هایی هستند که تا امروز از  ترین نوشته فارسی در شمار کهن علمیِ یا نیمه

رسد  آنها به نیمۀ دوم سدة چهارم می ترینِ اند و تاریخ تألیف قدیمی ما رسیده
ها  برخی رشته هاي علمیِ متن اولِ گرچه زبان عربی زبانِ از آن پس). 80 :1372مهر، صادقی(

ر کنار همواره د ،در ایران نیز، زبان فارسی اما ،ندشد تر به عربی نوشته می بود و آثار تخصصی
 ،اول آن ویژه نیمۀ به ،پنجم سدة. رفته است میکار  عربی براي نگارش اثرهاي علمی به زبان

 التفهیم. فارسی است رهیافت به واژگان علمیِ پربارترین دورة ،سینا بیرونی و ابنیعنی عصر 
آنها را  هاي علمی فارسی هستند که برخی از سینا خزانۀ واژه ابوعلی دانشنامۀ عالییان و حابوری

شمر  هاي استاره رسد واژه به نظر می. اند کار برده ها خود نخستین بار به نویسندگان این کتاب
، نیمروزان )اسطرالب(یاب  ، ستاره)هاله(، خرمن )رصدکردن(، پاسیدن، پاییدن )منجم(
و صحیح (و شاید یکان و دهگان، عدد درست و شکسته ) سیارات(رونده  ، ستارگانِ)النهار نصف(

ستانکی سینا نیز ب ابن. هاي ابوریحان باشد از ساخته) منفرجه حاده و(و زاویۀ تیز و گشاده ) کسر
  )83 :همان. (برد کار می رایج در آن زمان به هاي عربیِ  جاي واژهه را ب ...و ) تأخر(سی ، پ)انجماد(

در زبان پهلوي  گزینی ارسی دري را شاید حتی بتوان ادامۀ سنت واژهگزینی علمی در ف واژه
ها و اصطالحات  معتقد است بسیاري از واژه )148 :1379( بیدي دانست، چنانچه رضایی باغ

 دورة در .هاي پهلوي سابقه داشته است سینا و بیرونی، در نوشته کاررفته در آثار ابن به فارسیِ
تاوردهاي سروزافزون گرفت و دهاي جدید شتابی  زمانی که در اروپا شکوفایی دانش ،نوزایی
ارتباط علمی  دیرزمانی بود که رشتۀنهاد،  جا در دانش بشر به یتازه دگرگونی بنیادین علمیِ

. هاي علمی افول کرده بود اندیشه ه شده بود و بالش و پرورشِغرب گسست ایرانیان با جهانِ
از  دیرزمانیهاي جدید در زمانی رخ داد که  نخستین برخوردهاي جدي ما با دستاوردهاي دانش

هاي فکري و علمی به  گذشت و بسیاري از جریان پس از نوزایی می هاي علمیِ پیدایش گرایش
ایرانیان از اوایل سدة دوازدهم هجري ـ از طریق . هاي منسجم و پرورده درآمده بود شکل نظام

کمپانی هند شرقی ـ جسته و گریخته با علوم جدید آشنا شدند و تا گشایش مدرسۀ دارالفنون 
صورت ه ب ،ي نیز در این زمینه تألیف یا ترجمه کردند، ولی برگردان علوم جدیدآثار

 ر و پشتکار مدرسان دارالفنون استمدیون همت و تشویق امیرکبی ،یافته و هدفمند سازمان
 .)113 :1372مهر، صادقی(
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ي ترجمه و هاي جدي را برا دارالفنون نخستین تالش مدرسۀ که مدرسانِ در واقع زمانی
هاي جدید براي مردمی با  علوم جدید آغاز کردند، دشواري بیان نظریه هایی دربارة ش کتابنگار

طور جدي ه ها ب کلی متفاوت با مبادي این نظریه هب هاي ذهنیِ زمینه هاي فکري و پیش چارچوب
فارسی زبانی بود که تا پیش از آن براي بیان . هاي زبان فارسی گره خورده بود با کاستی

 هایی متناسب با آن نظام فکري در اختیار ها و قالب و واژه رفت میکار  اي همان مردم بهه اندیشه
بن ابوطالب  عبدالرحیم نوشتۀحکمت طبیعیه یا  فیزیکنمونۀ زیر از کتاب . گذاشت می هاآن

آن دوره را در انتقال مفاهیم  چاپ شده است، دشواري نویسندگانِ 1272که در سال  ،تبریزي
  :)1371مهرداد، ( دهد ن فارسی نشان میعلمی به زبا

یکی آب عبارت از دو غاز است، یعنی مرکب از دو چیز است ... «
از اولی یک و از دویمی هشت قسمت . الحموضهمولدالماء و یکی مولد

هشت مثقال مولدالحموضه و یک مثقال ... . (شود  آب میمرکب نموده، 
  .»)الماءمولد
ي اکسیژن کلمۀ الماء و براهیدروژن لغت مولد معادلِ وانِعن ، بهشود که مؤلف مالحظه می

 زا ترشیو  زا آبترتیب  ها را بهتوانیم آن به زبان فارسی می. الحموضه را اختیار کرده استمولد
  .)27 :1371مهرداد، ( بنامیم

و  هاي علمی رایی زبان فارسی در انتقال مفهومدر چنین فضایی بحث بر سر توانایی یا ناکا
 انی داشت، چنانچهدر جریان بود و هر سوي بحث موافق علم کاربرد زبان فارسی براي ارائۀلزوم 

هرگاه نظر به اشتقاق الفاظ موجوده پارسی «  :بودمظفري معتقد  ن از ادباي دورةخا میرزا مهدي
کنیم ظاهر خواهد شد که زبان فارسی داراي این قابلیت است که اسمایی تازه براي اشیاي 

رابر هیدروژن و اکسیژن را در ب زا ترشیو  زا آبهاي  و خود واژه ،»...ع و جعل کنیمه وضجدید
در  ،کهعلی فروغی با قبول آن ها بعد محمد سال ).193 :1384خان،  زا مهديمیر. (برد کار می به

یافتن برابرهاي مناسب برابري براي بسیاري از لغات فرنگی وجود ندارد،  ،خود عصرِ فارسیِ زبانِ
  .)186 :1384فروغی، ( کند داند و توصیه می ممکن می را

 بنا به سنت مترجمان عمدتاً،غربی در ایران،  آثار علمیِ هاي ترجمۀ در نخستین سال
کردند و یا  هاي علمی و فنی انتخاب می هاي عربی براي واژه مانده از علوم قدیم، معادل  برجاي

هاي  در سال ،با آغاز تحول اجتماعی و سیاسی جامعه. دبردن می  کار واژه را به زبان اصلی به خود
هاي   اندك به نوشته ه بود، اندكوجود آمد اي به که در زبان ادبی و روزنامهتحوالتی  ،مشروطه
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گزینی علمی رخ  حاضر رویکرد جدیدي در واژه سدة هاي آغازینِ در سال. علمی نیز رسوخ کرد
سازي  هاي دستگاه واژه هاي فارسی سره و توانایی  ها و واژه هاي عربی به واج نمود که بیش از واژه 

هاي  دانش ارائۀهاي زبان فارسی در  ناکارایی شدنِ در این زمان با روشن. ی نظر داشتزبان فارس
 هایی دست به علمی، افراد مستقل و گروه يها واژه جدید و لزوم ساخت و گزینش و معیارسازيِ

ها گزینش  رویکرد غالب این افراد و گروه ،پیش از آن ورةبرخالف د. سازي شدند کار واژه
  .هاي فارسی سره بود واژه

ها و مجامع علمی و نشر کتب و  افزایش شمار افراد باسواد، دانشگاه از آن پس به تبعِ
است و  اره روندي فزاینده داشتهکاربرد زبان فارسی براي بیان مقاصد علمی همو ،مجالت علمی

 شدنِ در نتیجۀ پرورده. علمی پرورده شده است هاي گوناگونِ ن زبان در حوزهترتیب ای  ینبه ا
به زبان  ،حتی در سطوح عالی دانشگاهی ،هاي علمی آموزش اکنون ارائۀ زبان علم است که هم

هاي علمی هنوز  توان انکار کرد که در برخی زمینه با این وجود نمی. فارسی میسر شده است
هاي علمی به  هاي پیشرو علمی آشنا هستند، خواندن کتاب ه با زبانک ،بسیاري از دانشجویان

  .یابند تر می آنها را رساتر و دقیق دهند و زبانِ می ها را ترجیح  این زبان
گیري  گسترش تفکر علمی با شکل تنیدگیِ شناسان با اشاره به درهم امروزه برخی از زبان

 دانند یعلمی ناگزیر م توسعۀان فارسی را در علمی زب ن علم، تقویت و گسترش کاربرد گونۀزبا
زبان  هایی که دربارة نیز با اشاره به نظریه) 17و  16 :1374(منصوري  .)26 :1384شناس، حق(

ها  ملت علمیِ ناپذیر از پیشرفت علمی زبان را جزئی جدایی رش گونۀو تفکر وجود دارد، گست
ی را متشکل از دو بخش مۀ علیهر نظر هک است هلیدياین دیدگاه منطبق بر نظریات . داند می

ل در البراي استد هک ،انمو گفت ،دندر واقع عصارة دانش هست هک ،حاتاصطال: می داند
 اسان واحد دانش، واحد تفکر وشن حالاصط باورِ هب هک ،مفاهیم ،کل در. دیآ کار می هپردازي بنظر

 ،آن حوزه از دانش ت، و ساختار زبانِحاالی ا صطنعیآنها،  بانیِود زمبازن و ،دناخت هستشنواحد 
کل شی را معل یۀک نظری ةالودش ،ستدار ا نظر را عهده بسط آنو رحشوظیفۀ بیان و  هک
  ).51: 2004، لیديه( دنده یم

شیمی و مهندسی شیمی براي  سازان در حوزة که واژه هایی این نوشته به بررسی رویه
ها در  این تالش کامیابیِ میزانِ اند و ارزیابیِ تههاي بیگانه در پیش گرف سازي براي واژه معادل
هاي  در دهه ،گزینی علمی زبان علم و واژه دربارة .پردازد علمی می و مناسب یدهی به زبان  شکل

شناسی و  گزینی و اصطالح بررسی مسایل واژه اندیشیِ در دو همویژه  به ،هاي بسیاري اخیر، مقاله
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کمابیش مشابهی  بررسیِ ،)2005(زرنیخی . ارائه شده است ،نیز همایش زبان فارسی، زبان علم
وي با . ستفیزیک در زبان فارسی انجام داده ا و اصطالحات ها واژه با مطالعۀ حاضر دربارة

ها و افزایش  واژه شدگی، کاهش وام زایش دقت، معیاريسازي، اف معیار اصطالح 5انتخاب 
ي در و. کند زبان فارسی را بررسی می علمیِ ۀونگ پیشرفت ،هاي علمی در زبان بومی مفهوم

زبان  علمیِ ۀبراي مطالعه دربارة گون» سی، زبان علمزبان فار«اي به نام  سسهمؤ سیسِتدارك تأ
 ونیمتوسطه و روشن و آرم ةدور یمیش يها ، کتاب)1384(و همکاران  يزند. استفارسی 

. اند کرده یانسجام بررس يها عامل را از جهت کاربرد یآل یمیش یدانشگاه يها ، متن)1385(
مطالعه کرده  يدستور يها را از نظر کاربرد استعاره کیزیف یدرس يها کتاب زین) 2010(پورداد 

متمرکز  یمیش یو مهندس یمیش يها زبان علم در متن يِساختواژ یِرسحاضر بر بر ۀمقال. است
  .است
  

  روش پژوهش. 2
  :بررسی در این مقاله عبارتند از مورد تخصصیِ و اصطالحات ها واژه منابع عمدة مجموعۀ

رفته کار به تخصصیِ ها واژه شامل، )1379پورجوادي، ( »واژگان شیمی و مهندسی شیمی« .الف
  .کتاب شیمی و مهندسی شیمی 300در 
که  ،هاي نفت و گاز پروژه ته در مدارك طراحی و اسناد مناقصۀرفکار به يها واژه مجموعۀ. ب

  .هاي مهندس مشاور گردآوري کرده است هاي فعالیت خود در شرکت ول سالنگارنده در ط
به  کاررفتهو تکواژهاي به سازي هاي واژه این دو منبع از نظر روش هايو اصطالح ها واژه

در مورد استفاده  سازيهاي واژهروشابتدا مروري بر . اندتحلیلی مطالعه شده -روش توصیفی
ها بحث شده این روش هر یک از رباره میزان رواج و چگونگی کاربردها ارایه شده و داین رشته

هاي انجام سازيواژهموفقیت  هاي علمیهاي واژگانی زبانپس از آن با برشمردن ویژگی. است
- ها و رسایی و گویایی آنها در داللت دقیق بر مفهومذیرش واژهشده با ارزیابی میزان رواج و پ

 تحققارزیابی میزان بر اساس این  کوشش شده است تاهمچنین . شده است بررسیهاي علمی 
پیشنهادهایی براي ها سنجیده شود و هاي علمی در واژگان این رشتهزبان هاي واژگانیویژگی
  .ه استارایه شدگفته هاي پیشویژگی در جهت تحقق بیشترگزینی ههاي واژروش بهبود
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  ی و مهندسی شیمیهاي شیم گزینی در رشته واژه هايروش . 3
کار رفته است، مورد  ها بهروشی که براي ساخت آن به تفکیک ،شده هاي ساخته در این بخش واژه

سازي با اهمیت بـه   واژه هایی که دربارة شیوة نکته ،ها ند و در هریک از روشگیر بررسی قرار می
هـاي آن روش   انمنـدي کاررفته و همچنین امکانات و تو هاي به ها و بدعت د، نوآورينرس نظر می

  .ارائه شده است ،هاي موجود سازي علمی و یا کاستی براي واژه
  
  اشتقاق .1. 3

هـاي   تـرین روش  شـود کـه اشـتقاق یکـی از اصـلی      ها مشـخص مـی   با بررسی واژگان این حوزه
، فرآینـد  (reagent)هـاي رایجـی ماننـد واکنشـگر      واژه. هـا بـوده اسـت    سازي در این رشـته  واژه

(process)،  همبسپار(copolymer) ناهمسانگرد ،(anisotropic) اند از این راه ساخته شده.  
  
  ها ها و نوآوري بدعت. 1. 1. 3

  ساخت اسم مصدرها و مصدرهاي جعلی .الف
یی ساخته شده است و گاهی هاي فارسی و غیرفارسی مصدرها به برخی اسم) ـ یدن(با افزودن 
یونیدن، قطبیدن، اکسیدن،  :براي نمونه. است دیگر از این مصدرها مشتق شده چند کلمۀ

از برخی کلمات نیز تنها اسم مصدر . کوانتیدن، صابونیدن، گرانیدن، مغناطیدن و آبگونیدن
تنگش، بهنجارش،  سرمایش، گرمایش، خردایش، بسپارش، نابش، کوانتمش،: ساخته شده است
  .جدایش و ولکانش

  )ـ گان(سازي با پسوند  واژه .ب
، )تیراژ(هاي دیگر با این پسوند ساخته شده است، مانند شمارگان  هایی که در حوزه همشابه واژ

براي ساخت واژه مورد ) گان -(و واژگان، در این رشته نیز پسوند ) سلسله مراتب(پایگان 
هاي  این پسوند در زبان فارسی براي ساخت اسامی جمع در واژه. استفاده قرار گرفته است

که به نظر   رفته است، در حالی می کار  و یا اشاره به یک مجموعه بهپیشین  اهکوت واکۀمختوم به 
اي سازد که در معن هایی می واژه) ـ گان(هاي پیشنهادي پسوند  رسد که در برخی از واژه می

رود، مانند اندامگان  کار می یابند، به ه در کل هویت جدیدي میک اي از اشیا، مجموعه
)organism( و سازگان) (system.  
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 پایانیِ غیرملفوظ يهارود، نباید  می  کار اي از چیزها به در معناي مجموعه) گان -(زمانی که 
هاي باال در  ، که این موضوع در مثال)307 :1372 دورد،یفرش(را حذف کرد نیشیپ کوتاه ۀواک

  .نظر گرفته نشده است
  
  سازي به روش اشتقاق واژه .2. 1. 3

) -آ(زایـاي  و پیشوند نا) اد -(و ) ال-( ها با پسوندهاي نازایاي ها در این رشته شماري از واژه .الف
، تیـرال  (coil)، پیچـال  (formula)دیسـال  جملـه  از . اند یک رواج نیافتهاند که هیچ ساخته شده

(rail) چینال ،(wave) کهاد ،(minor)  و پاساد(safety)  و آکانی(organic).  
هاي  توان دریافت که انتخاب ریشه اند، می شده  از راه اشتقاق ساختههایی که  با بررسی واژه .ب

مند براي یک  هاي قاعده هاي عربی، امکان برابریابی ها بیش از ریشه فارسی براي اشتقاق واژه
به همراه خود  ،طور معمول به ،شده انتخاب هاي عربیِ واژه. کند ها را فراهم می خوشه از واژه

انتشار: مانند. کنند هاي عربی را تحمیل می شده با قالب ختهسا گروهی از مشتقات(diffusion)  ،
، (compression)راکم ، ت (recorder)، ثبات(recording)ثبت  .(diffused)منتشر، منتشره 

  .(compress)کردن  متراکم
  
  و اشتقاق ترکیب .2. 3

مـواردي  . هاسـت  ر ایـن رشـته  سازي د هاي بسیار رایج در واژه نیز یکی از روش و اشتقاقترکیب 
، (phase angle meter)سـنج   فاز  ، زاویۀ(permeability)، نفوذپذیري (viscosity)مانند گرانروي 

ــب ــور تخریـ ــذیر  نـ ــازي (photodegradability)پـ ــاتورمی  (passivation)، اثرناپذیرسـ و گرمـ
(intumescent)  ندا با این روش ساخته شدهمرکبی هستند که -هاي مشتق واژه.  

  
  )ترخیم(سازي  کوتاه. 3. 3

. ها چندان رایـج نیسـت   هاي فارسی در این رشته سازي در ساختن واژه واژه استفاده از این روشِ
، مخفـف  »آزمایشـگاه «هی و گفتار دانشجویان به جـاي واژة  هاي درسی دانشگا گاهی در برنامه

  .رود کار می به» آز«
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  سازي سرواژه .4. 3
هـاي   کـه در زبـان    حـالی  ، درنیستها چندان رایج  سازي نیز در این رشته هواژ کاربرد این روشِ

هاسـت، ایـن    بع علمی در این رشته به این زبانامن متونِ ،طور معمول  که به ،انگلیسی و فرانسه
که از  ،ها و اصطالحات علمی ها و سازمان نام انجمن عمدتاً. سازي کاربرد گسترده دارد هواژ روشِ

ماننـد  . گیـرد  صـورت مـی  سـازي   شـوند، بـه کمـک سـرواژه     مـی   کلمـه سـاخته   چندین ترکیبِ
Emergency Shut Down Valve (ESDV) و .Iranian Petroleum Standard (IPS)  

در برابر  ،)پوند بر اینچ مربع( توان به کاربرد پام سازي به این روش می از موارد معدود واژه
     ppmدر برابر  ،)قسمت در میلیون(و قدم ، Psig (Pound per Square Inch)واحد فشار 

(Part Per Million)، اشاره کرد.  
  

  تلفیق .5. 3
 (electromagnetic)آن برقاطیسـی   نمونـۀ . نیسـت سازي نیز چندان رایج  واژه کاربرد این روشِ

  .که رواج چندانی نیافته است ،است
  
  تخصیص معنایی .6. 3

 ،هـا   ایـن رشـته   گزینـیِ  در واژه ،اي داللت بر مفـاهیم علمـی  هایی از زبان روزمره بر گزینش واژه
اي از  واژه ،هـاي علمـی   و مفهـوم  ها، اشـیا  ع براي بسیاري از پدیدهدر واق. کاربردي گسترده دارد

سپس با اشتقاق یا . کار رفته است مورد نظر به زبان روزمره انتخاب شده است و در معناي علمیِ
ـ . انـد   مرتبط با آن مفهوم سـاخته شـده   یازِهاي مورد ن دیگر واژه ،ترکیب نفـوذ   :عنـوان نمونـه   هب

(permeation)،  ــذیري ــذیري ،(permeability)نفوذپــــ ــنج  نفوذپــــ ، (permeameter)ســــ
ــذیر ــذیري تــراکم،  (compression)تــراکم (impermeable).نفوذناپ  ، (compressability)پ

   (incompressibility).ناپذیري تراکم
لمی دو گرایش مشاهده ع ها براي تخصیص معنایی در کاربردهاي جدید  در انتخاب واژه

با مرور  .هاي اصیل و نارایج ها و واج هاي رایج در زبان امروزي و انتخاب واژه انتخاب واژه :شود می
توان سیاهه بلندي از هاي شیمی و مهندسی شیمی، میکاررفته در متنفارسی بههاي معادل

از . اندهاي تازه استفاده شدهفارسی را یافت که براي داللت بر مفهوم هاي فراموش شدهواژه
 ،)evacuate(توسیدن  ،)calefaction( تفسیدن، )operate(، برآویدن )suspend(آگستن  :جمله
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، )vibrate(، شیواندن )saponification(شخودن  ، )fusion(سیفتن  ،)absorption(درآهنج 
، والویدن )clarify(، واروختن )move(میوستن  ،)regulate(ناریدنگ ،)evaporation(فروتمیدن 

)diffusion( وهیریدن و )exchange(.  
مانند چگال، بهنجار، (جز در چند مورد استثنا  کهشود مشاهده میها با بررسی این واژه 

  .اند پذیرش همگانی نیافته و تکواژها ها ، این واژه)"پاد"همدوسی، نوفه و پیشوند 
  
هاي علمی تخصصی شیمی و مهندسی شیمی در فارسی و زبان واژگان مقایسۀ .4

  دیگر
عنـوان   بـریم، کـه بـه    می کار بههایی  را براي اشاره به زبان "هاي علمی زبان"در این مقاله عبارت 

هایی توانمنـد در   عنوان زبان به در جهان کاربردي گسترده دارند و معموالً ،گفتمان علمی رسانۀ
ار ساخت ین عبارت متضمن هیچ ادعایی دربارةترتیب ا  ینبه ا. شوند ون علمی شناخته میارائۀ مت

 ،هـاي علمـی   و زبـان  ،سازي علمی در زبان فارسـی  امکانات واژه براي مقایسۀ. ها نیست این زبان
  .شمریم هاي علمی برمی سازي را در زبان هاي دستگاه واژه ترین ویژگی نخست برخی از مهم

  
  هاي علمی سازي در زبان هاي دستگاه واژه یویژگ .1. 4

  هاي التین و یونانی زبان کاربرد ساخت پیونديِ .الف
هاي علمی  هاي زبان ترین ویژگی باز یکی از مهم در کتاب زبانِ )46: 1387( داریوش آشوري

مقایسه با  که در ،داند هاي یونانی و التین می زبان سازيِ کاربرد دستگاه واژه ،سازي از نظر واژه ،را
ترتیب با گرفتن دستگاه پیوندي   ینبه ا. تري دارند هاي پیوندي قوي ها ویژگی این زبان خود
ها و وندهاي گوناگون ساخته  هاي مختلفی از ریشه راحتی ترکیبه هاي یونانی و التین ب زبان
  .دنرو کار می هاي علمی به ند و براي بیان مفهومشو می
  هاي علمی و وندهاي در دسترس براي ساخت واژه ها ها، ریشه کثرت واژه .ب

شمرد،  هاي علمی برمی سازي در زبان براي دستگاه واژه )69:همان( ویژگی دیگري که آشوري
به . و التین براي مفاهیم علمی استهاي یونانی  هاي فراوان از زبان ها، وندها و واژه گرفتن ریشه

هاي علمی داشته  مفهوم هاي خاصِ اي عظیم از واژه نهاند تا گنجی ها توانسته ین ترتیب این زبانا
اي که بر اساس  گونه به. هاي فرهنگی هستند گذاري ها و ارزش داوري باشند که فاقد پیش

پیشوند و  26پیشوند و پسوند و پسوندگونه از زبان التینی و  98 ،در زبان فرانسه یتخمین
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ها تنها در که بسیاري از آن ،ته شده استگونه از زبان یونانی گرفپسوند و پسوند 500حدود 
سازي علمی را به وفور در  ها مصالح واژه این وندها و ریشه .روند کار می هاي علمی به واژه

  .گذارند دسترس می
  علمی يها واژه پذیريِ شدگی و قیاس معیاري .ج

ي ها واژه ريِپذی هاي مذکور تا حدي ریشه در قیاس هاي علمی در زبان متن یابیِ روشنی و آسان
هاي علمی براي بیان یک مفهوم تثبیت و یکدست  تنها واژه اي که نه به گونه. ها داردآن علمیِ
با دانستن  اند که علمی در آنها چنان به شکل معیار درآمده سازيِ هاي واژه قالببلکه اند،  شده

 هاي آن خوشۀ توان معناي سایر واژه می ،دال بر یک مفهوم علمی معناي یک واژه یا ریشۀ
براي داللت بر  ،هاي اشتقاقی و ترکیبی برخی از قالب شدنِ معیاري. گانی را به آسانی دریافتواژ

ها تصور روشنی از  در آن قالبنوواژه تنها در برخورد با یک  ت که نهتا حدي اس ،یک مفهوم
توان نام مناسب براي یک مفهوم علمی را  گیرد، بلکه برعکس می ذهن شکل می معناي آن در

. ذکر شود heliotherapyفرضی  ونه فرض کنید در یک متن علمی واژةبراي نم .بینی کرد پیش
روند، تصور  کار می هاي علمی به فراوانی به که در متن،   (therapy-)و (-helio)ي ابا دانستن معن

 از سوي دیگر هر فرد آشنا با گونۀ .ردگی روشنی از معناي این واژه در ذهن شکل می نسبتاً
ه کمک نور خورشید انجام شود، که ب ،احتمال زیاد براي نوعی از درمان  علمی زبان انگلیسی به

  .کند را پیشنهاد می heliotherapy واژة
سازي  هایی که توانمندي دستگاه واژه ترین ویژگی عنوان مهم ، بهباال سه ویژگیِ با فرضِ

با  ،فارسی ها را در زبان علمیِ یک از این ویژگیهرتحقق اند، میزان  ا باعث شدههاي علمی ر زبان
  .کنیم بررسی می ،هاي شیمی و مهندسی شیمی علمی رشته واژگان نظري به 

  
  سازي در زبان علمی فارسی هاي دستگاه واژه ویژگی .2. 4

. دانـد  هاي ترکیبی می گییژو، زبان فارسی را زبانی پیوندي با رنگ ضعیفی از )78: 1369( ثمره
نـد را دارد،  سـازي از راه پیو  هاي التین و یونانی توانایی واژه مانند زبانین ترتیب، این زبان به او 

سـازي فارسـی    از بـاروري دسـتگاه واژه   ،در زمانی دراز ،هاي عربی واژه هرچند که نفوذ گستردة
 واژگـان زبـان طبیعـیِ    بر خزانـۀ که عالوه  ،هاي علمی زبان از سوي دیگر برخالف. کاسته است

هـاي مـورد    د، واژهان ها و وندهاي یونانی و التین در دسترس داشته عظیمی از واژه ، گنجینۀخود
ربی زبان ع ،تا یک سده پیش. اند علمی زبان فارسی از زبان طبیعی گرفته شده استفاده در گونۀ
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گرفته و از زبان طبیعی  ندرفت کار می بهآمد که در زبان علم  شمار می هایی به ها و ریشه منبع واژه
اند و ساختاري  ریشه هاي علمی هم که با زبان ،اما زبان عربی برخالف یونانی و التین. ندنشده بود

تواند نقشی مشابه آنچه این دو زبان در  ساختاري نمی هاي بنیاديِ سازگار دارند، به دلیل تفاوت
هاي گذشته دیده شد، پـذیرش   گونه که در بخش همان. اند، پذیرا شود هاي علمی ایفا کرده زبان
زبان عربی است که نـوعی   مالزم ورود قواعد اشتقاقیِ هاي عربی براي مفاهیم علمی معموالً واژه

مـین دلیـل در   بـه ه . شـود  سازي علمی باعث می هاي واژه ناپذیري را در قالب ناهمگونی و قیاس
زبـان   پس از اسالم به توانمنـدي و بـالشِ   نخستینِ هاي هاي عربی در سده عین اینکه ورود واژه

براي  ،هاي اخیر ویژه در سده به ،ها حساب این واژه امحدود و بیعلم یاري رسانده است، پذیرش ن
ها و وندهاي کارآمد  ریشه به این ترتیب خزانۀ. زبان فارسی ویرانگر بوده است سازي دستگاه واژه

هـاي موجـود در زبـان     واژه مجموعـۀ  ر زبان فارسی عمدتاًعلمی د سازيِ و در دسترس براي واژه
ثرترین شـکل بـراي بیـان    این زبان است که بایـد کوشـید بـه مـؤ    فارسی امروز و تاریخ  طبیعیِ

م یمفاه انیب دری فارس زبانی علم گونۀ يِتوانمندي برا آنکه با فرضِ. مفاهیم علمی پرورده شود
هاي علمی را دارا باشـد، بـه بررسـی     شده براي زبانرذک باید زبان فارسی نیز سه ویژگیِ ،علمی

  .پردازیم ها می زبان فارسی از نظر این ویژگی
  هاي پیوندي براي ساخت واژه امکانات زبان فارسی .الف

اند و پیشوندها و  ها بوده فارسی در این رشته سازيِ هاي واژه ترکیب و اشتقاق پرکاربردترین روش
سازي براي بخش  معادل تواناییِ ،امروز و امکان ترکیب کلمات سیِپسوندهاي موجود در زبان فار

نویسندگان و مترجمان  شدگونه که ذکر  همان. عظیمی از واژگان علمی را فراهم کرده است
هاي موجود  که ناشی از باور آنان به نابسندگی قالب ،اند سازي به وجود آورده هایی در واژه نوآوري

ها ساخت اسم مصدرها و  دو نمونه از این بدعت. نظر بوده استهاي مورد  براي ساخت واژه
  .بوده است) گان-(سازي با پسوند  مصدرهاي جعلی و واژه

 باطنی،( کار رفته ه وسیلۀ دکتر مصاحب بهکه نخستین بار ب ،"مصدرهاي جعلی"روش
این  موافقانِ. آن بوده است هاي بسیار میان موافقان و مخالفانِ ، موضوع بحث)232 :1372

سترون و نابارورند  ،هاي مشتق واژه براي ساخت ،فارسی هاي مرکبِ روش معتقدند که انبوه فعل
هاي فنی ساختن چنین مصدرهایی  هاي کافی در رشته رو براي اشتقاق و ساخت واژه و از این

سازي  هواژ این روشِ عالوه بر تأکید بر ناهمخوانیِ ،این روش از سوي دیگر مخالفانِ. ناگزیر است
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آنها براي  دلیل عدم امکان صرفه این مصدرهاي جعلی نیز، ب بر نازابودنِ ،با روح زبان فارسی
  ).244: 1372 صادقی،. ك. ر(کنند  شخص و شمار اشاره می

پذیر است، تا حد زیادي  که امکان ،ها حقیقت آن است که همین میزان اشتقاق از این فعل
اکسنده، صفت مفعولی اکسیده و  فاعلیِ صفت مثال داشتنِ عنوان هسازي کارگشاست، ب در واژه

دست  هها ب که از این مشتق ،هاي دیگري اسم مصدر اکسایش راه را براي بسیاري از ترکیب
    مانند ضد اکسنده. کند هموار می  ضروري هستند، حوزهاین در گزینی  آیند و در واژه می

.(age resister) و  ،رود کار نمی هب» اکساید می« ه این موضوع که فعلِرسد ک بنابراین به نظر می
  .کاهد سازي نمی واژه رود، از اهمیت این روشِ کار می به جاي آن به» کند اکسید می«عمل در 

نیز امکان بیان مفهوم ) گان-( دسازي با پسون به همین ترتیب امکان شکل جدید واژه
مفاهیم  به توانمندي زبان فارسی در ارائۀ اندتو جدیدي را در زبان فارسی فراهم کرده است و می

علمی  گزینیِ توانند در واژه قبول تلقی شوند، می  ها قابلِ چنانچه این نوآوري. علمی یاري برساند
رسد که الزم است این موارد مورد بحث ادیبان و  لذا به نظر می. بسیار کارگشا باشند

هاي  ستند بدون محدودیت براي ساخت واژهشناسان قرار بگیرد و چنانچه قابل قبول ه زبان
ها  هاي جدید در این قالب صورت از ساختن واژه دیگر مورد استفاده قرار بگیرند و در غیر این

  .خودداري شود
کاربرد بسیار  ،سازي و تلفیق سازي، سرواژه هاي کوتاه روش ،گونه که گفته شد همان

هاي پیشنهادي  با نظري به معادل. اند داشتهها  هاي علمی در این رشته محدودي در ساخت واژه
توان دید که  اند، می هاي علمی از این طریق ساخته شده هایی که در زبان براي اصطالح

ستند و در عمل انگلیسی رایج قابل مقایسه نی ي پیشنهادي از نظر سادگی با  واژةها معادل
توقف  ، سامانۀ(UPS)بدون وقفه  ، برقِ(Redox)احیا    ـ اکسایش :از جمله. اند پذیرش اندکی یافته

 .(HAZOP)برداري  مخاطره و قابلیت بهره ، مطالعۀ (ESD)اضطراري

 سامانۀ"یمی درست مشابه وضع عبارت ها در متون شیمی و مهندسی ش وضع این واژه
 طوالنی بخت گونه که این عبارت همان. مردم تهران است در گفتار روزمرة "هاي تندرو اتوبوس

 را شدن در متون علمی ها بختی براي جایگزین این عبارت را ندارد، منطقاً BRT ابت با سرواژةرق
تواند  می ،ها هاي این واژه براي وضع معادل ،سازي سازي و سرواژه تر کوتاه کاربرد گسترده. ندارند

  .هاي مناسب توانمندتر کند معادل را در ارائۀ تر و آن فارسی را غنی واژگان علمیِ
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 ،هاي عربی سازي وجود دارد، آن است که وجود واژه واژه اي که در مورد این روشِ لبته نکتها
آهنگ  هایی بسیار ناخوش تشکیل سرواژهسبب شود،  سازي می عبارتی که سرواژه در میانِ

هاي  نامِ سازمان ،هگستردگی استفاده شد سازي به از جمله مواردي که در آنها از سرواژه. شود می
گذاري  هایی که براي نام نظري به سرواژه .جمهوري اسالمی ایران است ارتشِ موعۀزیرمج

سیاسی نیروي هوایی  -نهاجا براي عقیدتی مانند عس(ارتش شده است  مجموعۀهاي زیر سازمان
  .کند این موضوع را روشن می) یرانارتش جمهوري اسالمی ا

  هاي علمی در زبان فارسی اژهها و وندهاي در دسترس براي ساخت و ها، ریشه واژه .ب
هاي امروزي و کهن زبان طبیعی  واژه علمی در زبان فارسی عمدتاً سازيِ  واژه در دسترسِ مصالحِ

با . مالحظاتی وجود دارد ،آنچنان که گفته شد ،تبار نیز هاي عربی فارسی است و در کاربرد واژه
اند،  رایج یا نازایاي فارسی ساخته شدهها و وندهاي نا هایی که به کمک ریشه توجه به اینکه واژه

که با تخصیص معنایی براي کاربردهاي  ،هاي فارسی اند، منبع واژه پذیرش همگانی نیافته عمدتاً
هاي  حصار واژهان. امروزین زبان فارسی محدود شده است واژگان اند، به  علمی استفاده شده

منجر به پیدایش  ،هاي زبان طبیعی هاي جدید به واژه شده براي مفهوم تخصیص معنایی داده
 اي یگانه را در برابر چند مفهومِ گاه کاربرد واژه میدانی تنگ براي واژگان علمی شده است و گه

 :مانند. گوناگون ناگزیر کرده است

 :تخریب
 (decay, decomposition, degeneration, destruction, degradation, disintegration, 

deterioration, destroy)  
  (synthesis, composition, combination, compound)                                 :ترکیب
 :تبدیل
 (adaption, inversion, transmutation, permutation, transformation, conversion)  

بهام الزام نامطلوب نیست، اما در مواردي که ممکن است باعث ا گرچه درکل این موضوع به
دیگر معادل  یک نمونۀ. مله است، پذیرفتنی نیسترسد موارد باال از آن ج شود، که به نظر می

است، که چون از نظر مکانیکی تفاوت اساسی میان این دو مفهوم  vesselو  tankمخزن براي 
خوانده  vesselآنچه در انگلیسی  ،وجود دارد، در مدارك فنی ناگزیر براي پرهیز از اشتباه

 ترِ تر و ساده کوتاه ، واژةدر بیشتر موارد ،و در عمل .شود فشار نامیده می تحت شود، مخزنِ می
vessel  ،ِرود کار می شود و به خود، پذیرفته می برابرِ در رقابت با عبارت فارسی.  
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هم اثري  به براي چندین معناي متفاوت و نزدیکناشی از کاربرد یک واژه  فقدان دقت
هاي  یک از واژهکه برخورد با هر  در حالی. هاي علمی دارد متن یی و گویاییِویرانگر در رسا

مورد نظر هدایت  شنونده یا خواننده را بالفاصله به فضاي بحث ،گفته در زبان انگلیسی پیش
  .معادل فارسی چنین خاصیتی ندارندهاي  کند، واژه می

ت دارد، آن است که مشخص علمی اهمی گزینیِ واژه موضوعی که در انتخاب رویۀ آیندة
  انتخاب یا عدم  و عدم ،امروزین در چندین معنا زبانِ هاي رایجِ شود چه چیزي باعث رواج واژه

  .فارسی شده است هاي نارایجِ شده از وندها و ریشه هاي ساخته فارسی یا واژه هاي کهنِ واژه رواجِ
شاید علت این . ها نباشد ن واژهچندان پذیراي ای ،در کل ،زبانان فارسی شاید پسند همگانیِ

و  ،هاي علمی هستند این رشته که بیشتر متخصصانِ ،این حوزه باشد که نویسندگان و مترجمانِ
یابی  تر را در معادل کارانه محافظه شناسی ندارند، رویۀ فارسی یا زبانتخصصی در زبان  ،الزام به

تر ترجیح  هاي دور از ذهن معادلهاي رایج در زبان طبیعی را به  دهند و معادل ترجیح می
علمی را هاي واژه هاي جدیدترین  که معادل ،اي هاي داده پایگاه باالخره شاید در نبود. دهند می

دیگران  هاي پیشنهاديِ مترجمان و نویسندگان بتوانند با مراجعه به آنها از واژه تا ،ثبت کنند
هستند و در نخستین برخورد روزمره  هاي زبانِ که واژه ،ها واژه "ترین دست دم"آگاه شوند، تنها 

  .یابند آیند، بخت ماندگاري می بیگانه به ذهن می با واژة
ها را در نظر گرفت و تا حد امکان راه  این احتمال ریزي زبانی باید همۀ ال در برنامهدر هر ح

خصیص معنایی گزینی از طریق ت هادامۀ این روند واژ تردید بی. هایی براي آنها ارائه داد حل
  .پذیرفتنی نیست

  واژگان علمی در زبان فارسی پذیريِ شدگی و قیاس معیاري .ج
این علوم تا  پایۀ يها واژه ،آثار علمی به زبان فارسی در نتیجۀ بیش از صد سال نگارش و ترجمۀ

 در این حوزة اخیر صد سالِ هاي مختلف هاي دوره با بررسی متن. اند حد زیادي یکدست شده
پایه  يها واژهطوري که کاربرد   به ،شود پایه دیده می يها واژه روند تثبیت و یکنواختیِ ،علمی

ها چنین  برخی از واژه ، دربارةعلیرغم این. رود هاي مختلف به سوي همگرایی پیش می در متن
 refluxو  treatmentهاي انگلیسی  عنوان مثال براي واژه هب. شود روند همگرایی مشاهده نمی

  :هاي زیر ضبط شده است دلمعا
treatment :کردن، بهبود، پاالیش،  آوردن، آمیختن، اصالح کاري، عمل بهسازي، تصفیه، چاره

  .سازي، درمان، طرز عمل تمان، خالصتر
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reflux :بازوانی، برگشترفالکس، بازر ،جریان، بازتاب،  کردن، تقطیر برگشتی، رفلو، بازپس وانر
فشار، تقطیر برگشتی، جریان برگشتی، شار  ریز، پس پس  دهنده، برگشتازگشت، کردن، ب وانیبازر

  .بازگشتی، مایع برگردان
مجموعه از صی معتمد و ذیصالح، مانند یک زیردر چنین مواردي وجود یک نهاد تخص

چنانچه چنین . رسد شده ضروي به نظر می هاي انتخاب سازي واژه سانفرهنگستان، جهت یک
گیري کند و یک یا چند معادل را  موارد مشابه تصمیم مشخص دربارة انیِهاي زم نهادي در دوره

  .تواند کاهش یابد هاي ناهمخوان می به شکل معیار درآورد، مشکل معادل
هاي پیشنهادي نویسندگان و  که آخرین معادل ،اي روزآمد همچنین وجود پایگاه داده

تواند به آگاهی  در دسترس قرار دهد، می راحتی  ها را به علمی این رشته يها واژهمترجمان براي 
از سوي . هاي پیشنهادي کمک کند معادل ها از نظرات یکدیگر و همگراییِ فعاالن این رشته

گزینان مستقل  گوناگون کاربرد دارند، واژه هاي علمیِ که در رشته ،ها دیگر براي بسیاري از واژه
،  resonatorوان مثال معادل رایج براي واژه عن هب. اند هاي متفاوتی وضع کرده از یکدیگر معادل

 است، در حالی بازخوانشناسی  و در متون زبان تشدیدگر ،در متون شیمی و مهندسی شیمی
هاي  چنانچه پایگاه داده. ها یکسان است  این حوزه ياین واژه در هر دو که معناي مورد نظر از

 سازيِ هاي گوناگون را فراهم کند، به یکسان رشته هاي علمیِ واژه سازيِ یکپارچه امکانِ ،شده ذکر
  .کند هاي گوناگون نیز کمک می تههاي مشابه در رش واژه

هاي  قالب شدنِ در زبان علم معیاري ،و در سطحی باالتر از آن ،واژگان شدگیِ پس از معیاري
 این هاي فارسیِ این موضوع نیز در متن. خاص مطرح است سازي براي بیان یک مفهومِ واژه

 ین ترتیب که معموالًبه ا. ی تا حد زیادي تحقق یافته استها براي بسیاري از مفاهیم علم رشته
مشخصی در زبان  ریشه یا وند رابر هر ریشه یا وند در زبان مبدأیابی براي هر واژه، در ب در معادل

ها  یر واژهپذ شده و قیاس ن ترتیب تا حد زیادي ساخت معیاريیبه ا فارسی قرار داده شده است و
ن که از ترکیب با ب ،هاي زیر نمونه. به زبان فارسی منتقل شده است مبدأ، هاي علمیِ در زبان

، تفکافت، (thiolysis)، گوگردکافت (hydrolysis)آبکافت : اند اند از آن جمله ساخته شده) کافت(
هایی  واژه. (autoprotolysis)، خودپروتونکافت (autolysis)، خودکافت (pyrolysis)گرماکافت 
، به همین ترتیب اند جایگزین شده) -خود(ها دو پیشوند مختلف انگلیسی با پیشوند نیز که در آن
، خودجابجایی (auto-inhibition)، خودبازداري (auto-ignition)خودافروزش : اند ساخته شده

(Self-propelled).  
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اي از  خود خوشه عربی که به همراههاي  برخی از واژه ،گونه که گفته شد همان ،با وجود این
 شدنِ آورند، مانعی در مسیر معیاري ا با همان ساخت اشتقاقی عربی میهاي مرتبط ر واژه

  .سازي هستند هاي واژه ساخت
فارسی وجود دارد،  علمیِ واژگانِ هاي اشتقاقیِ قالب شدنِ مسئلۀ دیگري که در راه معیاري

عنوان نمونه،  به. و اشتقاق براي بیان یک مفهوم است ترکیب کاربرد دو یا چند قالب مشابه
  :زیر در برابر آنها آمده است انگیسیِ رایج براي سه واژة هاي فارسیِ عادلم

rectifier :یکسوساز، یکسوکننده، یکسوکن، یکسوگر.  
detector :آشکارساز، آشکارگر.  
counter :شمارنده، شمارشگر، شمارگر.  

isomerization :کردن، بسپارش دن، ایزومريش ومريایز.  
دي توانمن واژه براي این مفاهیم نشانۀ ساخت هاي مختلف شک وجود امکان هرچند که بی

آهنگ و نپذیرفتنی  ها ناخوش شده در یکی از قالب زبان فارسی است و گاهی که واژة ساخته
ي براي یک ساز ژههاي گوناگون وا ها مطلوب است، اما کاربرد ساخت است، وجود این امکان

  .کند پذیري دور می زبان را از ویژگی قیاس علمیِ مفهوم واحد، گونۀ
 ،هاي انتخابی هاي ظریف معنایی میان معادل با توجه به تفاوت ،در برخی از این موارد

هاي فوق دو اصطالح  عنوان مثال، در نمونه هب. توان یک ساخت را مرجح دانست می
مربوط داللت  انگلیسیِ هریک تنها بر بخشی از معناي واژة) کردن ایزومري(و ) شدن ایزومري(

هاي ظریف معنایی و  توجه به این تفاوت. یک معادل دقیقی براي آن نیستکنند و هیچ می
ثیر جدي هاي علمی تأ ، در رسایی متنیک ساخت براي یک معناي دقیق کاربرد معیارسازيِ

  .دارد
مورد نظر از نظر زبان فارسی نسبت به هاي  از سوي دیگر در موارد دیگري که معادل

یکدیگر ترجیحی ندارند و کاربرد هریک از آنها یکسان است، الزم است که کاربرد یک ساخت 
مبناي بر طوري که مثالًه ب. مشخص براي داللت بر یک معناي مشخص به حالت معیار درآید

دستگاهی که وجود "ام و ن "یکسوساز"، "کند اي که جریان را یکسو می وسیله"یک قرارداد 
شده  توان قالبی معیاري به این ترتیب می. نامیده شوند "آشکارساز"، "کندگازها را آشکار می 

طور قراردادي در   توان گامی نیز به جلو برداشت و به حتی می. براي ساخت واژه در دست داشت
ل شد که ریشه در دستور فارسی تمایزاتی قای علمیِ سازيِ هاي واژه علمی براي قالب سازيِ واژه
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هاي دال بر  تواند در واژه می) گر-(پسوند  ،هاي فوق عنوان نمونه در مثال هب. زبان فارسی ندارند
  .کار رود ها به در نام وسایل و دستگاه) ازس(افراد و بن 

هاي موازي براي  چنانچه بتوان چنین تمایزاتی را به صورت معیار درآورد، وجود ساخت
علمی زبان  گونۀ شود، بلکه بر توانمنديِ ی نمیتنها باعث ناهماهنگ نه ،یک مفهوم سازي در واژه

  .افزاید که ویژگی اساسی زبان علم است، می ،ها فارسی در تدقیق معنایی واژه
  

  گیري نتیجه. 5
هـا و   و ارزیـابی توانمنـدي   ،گزینـی علمـی در گذشـته    شـده در واژه  هاي اتخـاذ  با نظري به رویه

تـوان بـه نکـاتی     مـی  ،شیمی و مهندسی شـیمی  زبان فارسی، در حوزة علمیِ ونۀاي گه کاستی
رسا  یک زبانِ د، تا امکان تحققِنگزینی علمی مد نظر قرار گیر برد که از این پس باید در واژه پی

 توان انتظار داشت که آنچه دربارة زبان علم در حوزة می. وجود آید ههاي علمی ب و گویا براي متن
  .ها نیز صادق باشد بیش در سایر رشتهو ، کمشود هندسی شیمی گفته میشیمی و م

گزینی مدنظر قرار گیرند به شرح زیر  نکاتی که باید در واژه ،شده برمبناي مطالب مطرح
  :دنشو خالصه می

سازي،  جز ترکیب و اشتقاق، از جمله کوتاهسازي، ب هاي واژه روش ترِ گسترده کاربرد .الف
ویژه در  سازي به هاي واژه توجهی به این روش کاستی ناشی از بی. فیقسازي و تل سرواژه
اند، محسوس  هاساخته شده هاي علمی با این روش که در زبان ،علمیهاي واژه یابی براي  معادل
  .است

وسیلۀ   اند به وجود آورده هاي علمی به گزینان در ساخت واژه هایی که واژه بررسی نوآوري .ب
  .ها گسترش یا منع کاربرد این نوآوري اتخاذ تصمیمی علمی دربارة. ناسانش ادیبان و زبان

در هاي عربی  بر واژه ،اند شکل فارسی گرفته هایی که کامالً سره و واژه هاي فارسیِ ترجیح واژه .ج
 هاي عربی براي معیارسازيِ واژه شد،دالیل گوناگونی که ذکر   به. مفاهیم علمی گذاريِ نام

  .سازند لهگوناگون مسئ سازيِ هاي واژه د ساختواژه و کاربر هاي ساخت قالب
 ،اند فارسی ساخته شده شدة ها و وندهاي فراموش هایی که برمبناي واژه توجه به بخت کم واژه .د

  .براي کسب پذیرش همگانی
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شده از زبان طبیعی در چندین معناي علمی از طریق  هاي گرفته پرهیز از کاربرد واژه .ه
شده از زبان طبیعی یکی از  هاي گرفته ردهاي چندگانۀ واژهکارب. اییتخصیص معن

  .هاي علمی است متن گزینی و مانعی جدي در رسایی و گویاییِ هاي واژه سازترین رویه لهمسئ
مختلف  در مواردي که چندین امکانِ ،خاص سازي براي یک مفهومِ هاي واژه قالب معیارسازيِ .و

ی براي تواند با وضع قراردادهای این کار می. نظر وجود دارد وردبراي ساخت واژه در معناي م
  .زبان فارسی انجام شود علمیِ گزینی در چارچوب گونۀ واژه

 ،د، بر مبناي آنچه گفته شدنگزینی مدنظر قرار گیر که باید در واژه ،عالوه بر مالحظات فوق
که به شرح  .ثرندفارسی مؤگیري گونۀ علمی زبان  ت عملی و اجرایی در شکلبرخی از مالحظا

  :شوند زیر خالصه می
شده از طریق  هاي ساخته و در دسترس براي واژه روزآمد ايِ هاي داده لزوم وجود پایگاه .الف
با . هاي علمی نویسندگان و مترجمان و اساتید رشته وسیلۀ  متنی به  درون گزینیِ واژه

هاي  واژه سازيِ توان به یکسان هاي مختلف می مربوط به رشته ايِ هاي داده پایگاه سازيِ یکپارچه
  .هاي مختلف نیز اقدام کرد علمی در رشته

براي مربوط  هاي علمیِ شناسان، ادیبان و متخصصان رشته وجود نهادي متشکل از زبان .ب
تواند به  چنین انجمنی می. متنی درون سازيِ شده از طریق واژه هاي ساخته واژه سازيِ معیاري
رفته براي داللت بر یک کار هاي به استفاده از واژهدر مواردي که  ،هاي علمی واژه سازيِ یکسان

  .هاي مناسب را به صورت معیار درآورد رود، واژه مفهوم به سوي همگرایی نمی
توان مسایل ناشی از  شناسی در چنین نهادي می با وجود ادیبان و متخصصان زبان

تر را نیز  تعارفهاي نام هاي نو و معادل آزمودن شیوه هاي فنی در رشته متخصصانِ کاريِ محافظه
  .برطرف کرد
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