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  چكيده

هاي  هاي التين در اصطالحات پزشكي و معادل ترين ريشه در پژوهش حاضر به بررسي مهم

ها در زبان فارسي پرداخته شده است. اين پژوهش با توجه به  اين ريشهشده براي  برگزيده

ويژه اصطالحات علمي و با توجه  گزيني براي اصطالحات بيگانه در زبان فارسي، به اهميت معادل

هاي علميِ مستمر فرهنگستان زبان و ادب فارسي در اين راستا، صورت گرفته است.  به فعاليت

گزينيِ اصطالحات پزشكي،  آيد كه معادل گونه برمي اين پژوهش، اين آمده در دست از نتايج به

تنها غيرممكن نبوده، بلكه، با توجه به  برخالف تصور برخي متخصصان علم پزشكي، نه

شده و علمي صورت  صورت حساب تواند به ها مي گزيني هاي زبان فارسي، اين معادل ظرفيت

 موجب پوياييِ نظام صرفيِ زبان فارسي گردد.تواند  گزيني علمي مي شك معادل بگيرد. بي

ريزي زبان، صرف، اصطالحات پزشكي،  : فرهنگستان زبان و ادب فارسي، برنامهها كليدواژه

  ريشه.
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  مقدمه - 1

شده  جهان امروز باعث گسترش ارتباطات بين جوامع انسانيعلم در روزافزون  هاي پيشرفت

ها و اطالعات جديد  آوري فن  ،مادي و علمي تبادالتاين ارتباطات و طبيعي است كه در  است.

چه مسلم است اينكه ن. آتري قرار دارد شود كه از نظر علمي در سطح پايين اي وارد مي به جامعه

پذيرنده  ةنام خود را نيز وارد جامع اغلب جديد ةهر پديده و نوآوري به همراه ورود خود به جامع

 ةمفاهيم و اصطالحات گوناگوني در جامع ي،زمان مدت گذشتين ترتيب بعد از ه اكند. ب مي

گيري را  هاي حاصل از قرض . اين واژهاند گيري خورند كه حاصل قرض چشم مي پذيرنده به

معرفي يك "كند:  گيري را چنين تعريف مي ) قرض57:1992( 2گويند. كريستال مي 1واژه وام

 امعةبرخورد ج ."نامند گيري مي يگر را قرضواژه يا ديگر عناصر زباني از يك زبان به زبان د

جديد متفاوت است. اين جامعه ممكن است با استفاده از  مفاهيمپذيرنده در مقابل  زبانيِ

ويژه  امكانات زباني خود براي مفهوم جديد معادلي انتخاب نمايد، اما در برخي موارد و به

راحل ابتدايي صورت نگيرد گزيني در م ممكن است اين معادل 3درخصوص اصطالحات تخصصي

ين ترتيب ه ازباني مصطلح و مرسوم گردد. ب ةوارداتي در بين جامع ةجديد در كنار پديد ةو واژ

هاي جديد  اي از واژه دسته هاي مختلف در بين متخصصان رشته ،زماني پس از گذشت مدت

توان  هاي تخصصي مي اين واژه ةاز جمل گيرد. هاي تخصصي مورد استفاده قرار مي عنوان واژه به

ممكن است براي افراد غيرمتخصص قابل  د كهكرپزشكي اشاره  ةبه اصطالحات تخصصي رشت

  معنا باشند. درك نبوده و در مواردي گنگ و بي

گزيني براي اصطالحات تخصصي اگرچه توسط نويسندگان و مترجمان صورت  امر معادل

امر  . از نظر متوليانِزبان و ادب فارسي است آن فرهنگستان متوليِ اما مهمترين نهاد ،گيرد مي

 كارگيريِ بيگانه و عدم به  علميِ اصطالحات ةروي توجهي نسبت به ورود بي بي ،گزيني واژه

زبان فارسي و ناتواني  ةپيكر پذيريِ باعث آسيب ،آنها هاي مناسب براي كنترل و جايگزينيِ روش

  شود. مي ،پزشكي ةحوزاز جمله  به علوم مختلف،مربوط   آن در بيان مطالب علميِ

اند  زبان فارسي وارد عمل شده و سعي كرده اندكارانِ دست ،با توجه به چنين احساس نيازي

اساساً كار . يابي اقدام نمايند دهد به امر معادل هاي زبان اجازه مي جا كه ظرفيت تا آن
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هايي است كه  از فعاليتاي  زيرمجموعه ،هاي فرهنگستان فعاليت يو به طور كل ،گزيني معادل

  شود. ريزي زبان ياد مي عنوان برنامه ازآن به

 دادنِ تأثير قرار زيرهاي آگاهانه براي  ريزي زبان به تالش ) برنامه45:1989(1از نظر كوپر

 مدرسي. شان اشاره دارد ساختار و توزيع نقش كدهاي زبانيي، رفتار ديگران در ارتباط با فراگير

ريزي زبان عبارت است از  برنامه"كند:  ريزي زبان را چنين تعريف مي برنامه )209: 1368(

يك جامعه از طريق ايجاد تغييرات  ل زبانيِئيافته براي حل مسا مند و سازمان فعاليتي روش

  " ن.آگاهانه در ساخت و يا كاربرد زبا

شرايط اين  رسد به نظر مي لي وجود دارد كهئاما در خصوص اصطالحات پزشكي مسا

اصطالحات  شناسيِ لهئجا بسيار پسنديده است كه به مس كند. در اين اصطالحات را خاص مي

  .ه شودپزشكي پرداخت

 هاي هاصطالحات و واژ وفورِ ،ترين ويژگي اصطالحات پزشكي مهم كه گفت شايد بتوان

وناني و التين و دليل اين امر را مي توان در استفاده از زبان ي استدر آن يوناني و التين 

هاي  عنوان زبان علم در قرون وسطي در اروپا دانست. در بين اصطالحات پزشكي واژه به

 ،قابل توجه اين است كه اين اصطالحات ةنكت هاي يوناني و التين وجود دارند. متعددي با ريشه

همچنين د. ناركاربرد زيادي د ،ها هاي بدن و نام بيماري دستگاه و ها اندام گذاري ويژه در نام به

گذاري مفاهيم جديد  براي نام نيز نام اشخاصالزم به ذكر است كه در ساخت اين اصطالحات از 

اطالعات  جا كه از آنشود،  اي براي بار نخست كشف مي وقتي پديده زيادي شده است. ةاستفاد

بر اساس نام اولين  در نظر گرفت و لذاتوان نام جامعي براي آن  يدر مورد آن ناقص است، نم

جا اتفاق  بار اين پديده در آن  ا نام محلي كه براي اولين، يشخصي كه با آن پديده برخورد كرده

  .شود براي آن اصطالحي وضع مي ،يا شباهتي كه به چيزي خاص دارد ،افتاده است

 به طوري كه مردمِ ،اين اصطالحات است جادوييِ اصطالحات پزشكي بارِ سومين ويژگيِ

، در در واقع، و د استاوراستفاده از ادرمان بيماري  ةاستان بر اين باور بودند كه بهترين وسيلب

مردم هم كه  طب نقش جانبي داشت. به همين دليل است كه در روزگار كنوني آن زمان،

برخي پزشكان شايد ، اند منطبق بر جديدترين كشفيات علمي هاي درمانيِ ترين روش جوياي تازه

ويژگي ديگري . نوعي نيروي جادويي بر اصطالحات پزشكي حاكم است اين باورند كههنوز بر 

كند اين است كه پزشكان و متخصصان مايلند كه  كه شرايط اصطالحات پزشكي را خاص مي
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كه پزشك در برخورد و ارتباط با  اين معنه اخود آنها باشد، ب مختصِ ،فهم اصطالحات پزشكي

، 1فبرد (گرين كار مي را در استفاده از اصطالحات تخصصي به هاي معيني بيماران محدوديت

1992 :181.(  

در ايران فارسي  پزشكيِ اصطالحات براي ايجاد فرهنگگرفته  ي صورتها نخستين تالشاما 

دارالفنون مكلف بودند تا  ة. در اين زمان اساتيد مدرسگردد برميزمان تأسيس دارالفنون  به

آنها اقدام شود. از ميان اين  ةمترجمان قرار دهند تا براي ترجم هاي خود را در اختيار كتاب

خود با عالقه و كوشش فراوان فرهنگي از لغات ، ريشيتاستاد ا ،اساتيد كساني چون اشليمر

: 1378(بهادري،  دكرو فرانسه تهيه  گليسي، انفارسي، عربي  زبان هداروسازي بپزشكي و  زبانزد

363.(  

پزشكي كشور  انجمني در نظام ،ه همت دكتر محمد بهشتيب ،1348 در سالهمچنين 

كه به زبان فارسي و  ،اي زبان فارسي، پزشكان و استادان برجسته از دانشمندانِ و تأسيس شد

هاي پزشكي قرار  هاي مناسبي در برابر واژه بيگانه اشراف كامل داشتند، دعوت شده بود تا واژه

اصولي  ،ها پايان دهند. در انتخاب هر واژه اربرد واژهريختگي و عدم انسجام ك داده و به درهم

شده است. از  كوتاهي در نظر گرفته مي انطباق بر دستور زبان و ،رسايي ،آهنگي همچون خوش

از مقبوليت و رسايي قابل توجهي برخودار  ̋هاي مصوب در اين انجمن كه ظاهرا جمله واژه

ة د. اما اين انجمن در ادامكراشاره  medicine legalردر براب دادپزشكيتوان به  اند مي شده

را در  رستمينه ةگرايي راه افراط را در پيش گرفت تا جايي كه واژ در پارسي مسير

رستم قرار داد.  دنياآمدنِ بهبه نحوة فردوسي در شاهنامه  ةبا توجه به اشار، cesareanمقابل

 خاصره است كه در آن از واژة  گزيني بوده ل گرايي نيز از مشكالت معاد همچنين افراط در عربي

  ).194: 1372نيا،  (جالل شكوهي و حسين است استفاده شده لگنجاي  به

هاي زيادي  واژه ،هاي گسترده با تالش ،ويژه فرهنگستان اول هب ،در فرهنگستان اول و دوم

تا  1342هاي  سال. همچنين در بين اند امروز از اين دست ةرايج در جامع ةواژ 200 .ساخته شد

پزشكان  هايي پيشنهاد و در معرض نظرخواهيِ واژه ،گزيني هاي واژه با تشكيل انجمن 1348

اختيار فرهنگستان زبان ايران  نهايي در گيريِ براي تصميم ء ايشانكشور قرار گرفت و سپس آرا
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داشت ولي  كه هرچند حجم اندكي ،حاصل كار اين انجمن در دو دفتر انتشار يافت .گرفت قرار 

  ).333: 1380، فارسي كمك كرد (مفيدي و نجل رحيم به غناي واژگان پزشكيِ

هاي برگزيده براي اصطالحات پزشكي تا چه حد مورد پذيرش و مقبوليت قرار  اما اينكه واژه

گيرند نيز از جمله مسائل بسيار مهم است كه به  گرفته و توسط پزشكان مورد استفاده قرار مي

در  )1380( داوري اردكانيگزينيِ پزشكي بايد به آن پرداخته شود.  ر كنار واژهرسد د نظر مي

 شتنِبردا، كه با توجه به دراصول طب هريسونجلديِ  شش كتاب ة واژگانيِبررسي اوضاع ترجم

است، بر اين باور هاي مختلف پزشكي  دانشجويان رشته اكثر مرجع گوناگون پزشكي، موضوعات

 ،انگليسي ،از لغات فارسي يا كه ملغمه دارندنابسامان  يوضعيت پزشكياصطالحات است كه 

 ةهاي مصوب فرهنگستان اول در حوز اردكاني از بين واژه ةندرت عربي است. به گفت فرانسه و به

گزيني  دهندة موفقيت كار واژهاصطالحات پزشكي رواج يافت و اين خود نشان ٪67پزشكي 

به اين نتيجه صفحه از كتاب مزبور  100 در بررسياردكاني پزشكي در اين فرهنگستان است. 

در حالي كه سهم  ،كل اصطالحات التين بوده ٪74كه در ترجمة اين كتاب رسيده است 

چشم  اي به سخت و پيچيده . همچنين در اين كتاب تركيباتبوده است٪ 26اصطالحات فارسي 

د. كراشاره  پروكتيك اولسرو و انكوتيك كولوئيدي توان به خورد كه از آن جمله مي مي

كه  در حالي دارند،در فارسي  هايي معادل ،اصطالح بيگانه 695نيمي از نكتة ديگر اينكه 

  .اند ها نشان نداده اين معادل كاربردنِ مترجمان رغبتي در به

هاي مصوب فرهنگستان  كارگيريِ واژه همچنين از جمله نتايج بررسيِ ميزان مقبوليت و به

%) ترجيح 63آيد كه درصد بااليي از پزشكان ( دب در حوزة پزشكي چنين برميزبان و ا

كارگيريِ  دهند در مكالمات خود از اصل واژة التين استفاده كنند و تمايل چنداني براي به مي

شده ندارند. اين در حالي است كه بسياري از پزشكاني كه در اين پژوهش مورد  معادل برگزيده

اند. اگرچه عامل گذر زمان  هاي برگزيده مطلع بوده ها و معادل از تصويب واژهبررسي قرار گرفتند 

توان مدعي  عنوان يكي از عوامل تأثيرگذار بر پذيرش واژة مطرح بوده است، اما به طور كل مي به

اند جايگاه واقعي خود را در  هاي مصوب فرهنگستان در زمينة پزشكي هنوز نتوانسته بود كه واژه

هاي نحوي،  هاي مشتق و ساخت پزشكي باز كنند. از بين انواع مختلف واژه نيز واژه بين جامعة

  ).59: 1390اند (جمالي،  بيشترين ميزان كاربرد را داشته

گزيني براي اصطالحات بيگانة موجود در زبان فارسي، طي  اين در حالي است كه واژه

شناسان صورت  با همكاري زبانهاي علمي گوناگون  روندي علمي و با حضور متخصصان رشته
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در خصوص عدم پذيرش  ب شايد بتوان مدعي شد كهگيرد. با در نظر گرفتن اين مطل مي

ها در  كارگيريِ اين واژه كه مانع به ي نوعي تعصب وجود داردهاي مصوب در رشتة پزشك واژه

تالش  گردد. همان طور كه پيشتر اشاره شد، در عرصة واژگان پزشكي مكالمات پزشكان مي

گرفته در  هاي صورت زيادي براي حفظ زبان رمزگونه وجود دارد. به عبارتي ديگر عليرغم تالش

  كنند. ها خودداري مي كارگيريِ واژه گزيني، پزشكان از به خصوص واژه

گزيني براي اصطالحات بيگانه تابع اصول و ضوابط و روشمنديِ علميِ خاصي است. اين  واژه

هاست و از اين رو  ي واژهاسازان بر دقت و صحت معن تكية واژه ،ة علومدر حوزدر حالي است كه 

سازي سعي بر آن است تا ضمن حفظ مفهـوم اصلي،  رسد كه در ترجمه يا معادل به نظر مي

گزيني  واژه استانداردسازي هاي شده از شفافيت كافي برخوردار باشد. يكي از روش ساخته معادلِ

دهندة آنها و  تشكيل دارِ اهاي معن به بخش ها هعلمي، تقطيع واژيابي اصطالحات  در معادل

 4يا پيشوند 3ستاكو 2هها شامل بن يا ريش هاست. اين بخش اين بخش 1شناسيِ مراجعه به ريشه

هاي زبان التين است،  ، عموماً برگرفته از ريشهپزشكياصطالحات علم  با توجه به اينكه شود. مي

  ).109: 1391(قنبري،  اين حوزه بسيار كارآمد باشد سازيِ د در واژهتوان از اين رو اين روش مي

ها و پيشوندها و  سازي و توجيه اينكه براي ريشه به نظر نگارندگان شايد بتوان با آگاهي

راحتي قادر به  هايي در زبان فارسي وجود دارند كه به پسوندهاي اصطالحات پزشكي، معادل

هاي زبان فارسي در عرصة علمي آگاه  كان را نسبت به ظرفيتاند، پزش شده بيان مفاهيمِ مطرح

گونه مطرح  ها ترغيب كرد. به عبارت ديگر شايد بتوان اين ساخت و آنها را به كاربرد اين واژه

كرد كه از نظر بسياري از افراد، زبان فارسي زباني است كه در عرصة شعر و ادب از غناي 

گرفتن  ر عرصة علمي بايد به كناري گذاشته شود و با ياريفراواني برخوردار است، در حالي كه د

ترين  هاي بيگانه، مفاهيم را به آن منتقل كرد. در اين پژوهش ضمن معرفي مهم از زبان

اند، و  هايي كه در فرهنگستان براي آنها برگزيده شده هاي اصطالحات پزشكي و معادل ريشه

اند، به امكانِ  كار رفته ك اصطالح پزشكي بهضمن آوردن شواهدي از وندهايي كه در بيش از ي

  هاي بعدي پرداخته شده است. كارگيريِ آنها در تركيب به

  

                                                             

1. etymology 
2. stem 
3. suffix 
4. prefix 
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  بحث و بررسي -2

بر آن شدند شناسان  زبان است، روهجا كه ارائة تعريفي دقيق از واژه با اشكاالت فراواني روب  از آن

 .تكواژ بپردازند عنوان تر از واژه با  كوچك به مطالعة ساختار زبانيِكه 

دار  ترين واحد معنا  تكواژ عبارت است از كوچك)، 343: 2002( 1يچاردزربراساس تعريف 

ريچاردز از تكواژ  .از بين برود يا معنا دادهتغيير اينكه آن را مگر  نباشد،قابل تقسيم   كه زبان

/kind/ كه اگرگويد  ، و ميعنوان مثال استفاده كرده است به/d/  تبديل  ،حذف كنيم را از آن

  دارد. كه خود معناي متفاوتي شود مي /kin/به 

) 43: 1993 4. از نظر كاتامباتقسيم كرد 3و وابسته 2توان به دو نوع تكواژ آزاد تكواژ را مي

 به يك تكواژِتنهايي عمل كند يا بايد   تواند به مي كه آيا تكواژاين است بندي   مالك اين تقسيم

صورت مستقل عمل كند اين   اي داشته باشيم كه بتواند به  هرگاه ريشه ، يعنيديگر متصل شود

ريشه در واقع يك تكواژ آزاد است. در اين تعريف تكواژ آزاد همان واژة ساده است. اما برخي از 

 را تكواژ وابسته نامند. اين  ها بايد به تكواژ ديگري متصل شوند كه آنها را تكواژ وابسته مي  ريشه

، با وندها نامند.  ، وند ميبسازد را شود تا واژه يا صورت كلمه اي متصل مي اجبار به پايه  كه به

: 1386شوند. از نظر شقاقي ( مختلفي تقسيم ميبه انواع  ،توجه به جايگاه و نحوة اتصال به پايه

ترين وندهاي زبان فارسي كه در  ) همة اين وندها در زبان فارسي وجود ندارند. مهم53

به گيرند عبارتند از پيشوند و پسوند. پيشوند  سازي بسيار مورد استفاده قرار مي دهاي واژهفراين

  ).77: 2003، 5(فرامكين شود اضافه مي تكواژ و پسوند به قسمت پايانيِ ،تكواژ يِقسمت آغاز

ترين پسوندها و  )، در بررسي خود به معرفي مهم109: 1391(قنبري و حسامي تكلو 

هايي گويا برگزيده  اند، كه در زبان فارسي براي آنها معادل زيستي پرداخته پيشوندهاي علوم

اشاره كرد كه  ضديا  پادتوان به  موجود در اصطالحات پزشكي مياز جمله پيشوندهاي اند.  شده

 پادزيستبا معادل  antibioticاي مثل  برگزيده شده است و در واژه -antiبرابر پيشوند  

اي  استفاده كرد كه در واژه زامعناي  به genesis_توان به پسوند  كار رفته است. همچنين مي به

  كار رفته است. بهزايي  بيماريمعناي  به pathogenesisچون 

                                                             

1. J. C. Richards 
2. free morpheme 
3. bound morpheme 
4. F. Katamba 
5. V. Fromkin 
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هاي التين، كه در  در پژوهش حاضر بنا بر آن است تا به معرفيِ پركاربردترين ريشه

شده از  هاي برگزيده اند، و نيز معادل ده قرار گرفتههاي پزشكي مورد استفا اصطالحات و واژه

ها، بپردازيم. اين پژوهش ضمن معرفيِ اين  سوي فرهنگستان زبان و ادب فارسي براي اين ريشه

سازي در تركيبات  ها در فرايند واژه دهد كه هركدام از اين ريشه هاي پركاربرد، نشان مي ريشه

شده از سوي فرهنگستان زبان وادب  هاي برگزيده معادلاند و  بعدي مورد استفاده قرار گرفته

تواند گوياي واژة التين باشد. در اين روش  دهند كه معادل فارسيِ برگزيده مي فارسي، نشان مي

ضمن معرفي ريشه، معادل انگليسيِ امروزيِ آن را مطرح كرده و با آوردن معادل فارسي به ذكر 

ذكر است كه اصطالحات پزشكي، كه در اين متن به آنها الزم به  پردازيم. يك يا چند مثال مي

انتخاب شده  فرهنگستان مصوب هاي واژه اشاره شده، از بين دفترهاي يكم تا پنجم فرهنگ

    1).1383-1387هاي مصوب فرهنگستان، دفتر اول تا پنجم،  است (فرهنگ واژه

 

  د هاي پركاربر يشهر

التين اصالحات پزشكي مي پردازيم. در ابتدا ريشه در اين قسمت به معرفي برخي از ريشه هاي 

معرفي مي شود.  انگليسي التين معرفي شده و سپس معادل عاميانه و امروزي تر  آن در زبان

كاربرد معرفي شده و در بخش سوم  اين ريشه ها  در بخش دوم معنا و معادل فارسي و در ادامه

قرار گرفته است. به عبارت ديگر در اين ريشه هاي التين در اصطالحات پزشكي مورد بررسي 

بخش واژه هايي مطرح مي شوند كه در آنها ريشه هاي معرفي شده در ساخت واژه هاي ديگر 

به كار رفته اند و سپس معادل مطرح شده در زبان فارسي كه همان معادل پيشنهادي 

  فرهنگستان زبان و ادب فارسي است معرفي مي گردد. 

 

  هاهاي التين برخي اط اصطالخات پزشكي به همراه معادل فارسي آنريشه -1جدول 

  نمونه  اصطالح پزشكي  معني فارسي  ريشه التين

Gastr )stomach(  

  
  شكم

Gastrectomyبرداشتن شكم :  

Epigastriumباالشكم :  

Cardi )heart(  

  
  قلب

Electrocardiogramنگاره، نوار قلب : قلب  

Cardiac arrestايست قلبي :  

                                                             

 فرهنگ واژه هاي مصوب فرهنگستان. دفتر اول تا پنجم.  . 1
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Hem )blood(  
  

  خون
Hematuria(ادرار خوني)ميزي : خون  

Hematemesisاستفراغ خوني :  

  

Hepa)liver(  
  كبد

Hepatomegalyكبدي : بزرگ  

Hepatizationكبدوارگي :  

  

Gingivia )gum(  
  لثه

Gingivectomyبرداري : لثه  

Gingivitisآماس : لثه  

Broncho 

(bronchial tube)  
  نايژه

Bronchitis :آماس نايژه  

Bronchoscopyبيني : نايژه  

Cephal(head)  
  

  سر، جمجمه
Cephalic versionپيچاندن سر :  

cephalographyجمجمه نگاري :  

Hyster(womb)  
  

  زهدان(رحم)
Hysteratresiaناگشودگيِ زهدان :  

Hysteralgiaدرد : زهدان  

Osteo )bone(  
  

  استخوان
Osteomalaciaاستخواني : نرم  

Osteoporosisپوكي استخوان :  

Pectoral )breast(  
  

  پژواكي : پستانPectoriloquy  پستان

Pneumo)air,lung(  
  

  شش(ريه)هوا،
Pneumothoraxهواجنبي :  

Pneumonitisشش آماس :  

Neuro )nerve(  
  

  عصب
Neurologistپزشك : عصب  

Neurologyشناسي : عصب  

Hypno )sleep(  
  

  خواب
Hypnoticآور : خواب  

Hypnosisواره : خواب  

Angio  

)blood or lymph 

vessel(  
  رگ

Angiographyرگ نگاره :  

Angioplastyيساز : رگ  

Chole )gall, bile(  زهره، زرداب  
Cholecystographyنگاري : زهره  

Cholelithiasisسازي : زردابسنگ  

  

Urine-  
  

  ميزراه، ادرار
Urologistپزشك : ميزراه  

Urolith :سنگ(سنگ ادرار) ميزراه  
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Pnea )breath(  

  
  دم

Hyperpneaدمي : بيش  

Tachypneaتنددمي :  

plasia 
)development(  

  رويش
Aplasiaنارويش :  

Anaplasiaوارويش :  

Iris  
  

  عنبيه
Iritisآماس : عنبيه  

Iridotomyشكافي : عنبيه  

Kerat )cornea(  

  
  قرنيه

Keratectomyقرنيه برداري :  

Keratoglobus :قرنيه درشتي  

Ophthalm )eye(  چشم  Exophthalmosچشمي : برون  

Opt )vision(  

  
  بينايي، ديد

Myopeبين : نزديك  

Optometer :بينايي سنج  

  

 و اندك يا چند واژه به كار رفتههاي التين در يهمانطور كه مالحظه مي گردد ريشه 

را در زبان فارسي  فرهنگستان زبان و ادب تالش نموده تا براي هر كدام از اين اصطالت معادلي

سازي زبان اهده كرد سيستم واژهور كه مي توان مشي قابل توجه اينكه همانطبرگزيند. نكته

هاي ت به راحتي براي هر كدام از واژهفارسي از چنان زايايي برخوردار است كه توانسته اس

  ساخت برگزيند. كي معادلي خوشپزش

  

  گيري نتيجه - 3

هاي پربسامد در اصطالحات پزشكي  ترين ريشه هدف از پژوهش حاضر بررسي برخي از مهم

ها، از  هاي برگزيده براي اين ريشه اند. معادل كار رفته است كه در بيش از يك يا چند واژه به

اين هدف، ضمن معرفي برخي از اين اصطالحات برگزيدة فرهنگستان بوده است. به دنبال 

اند، معادل امروزي آنها در زبان  هاي التين يا يوناني بوده هاي پركاربرد، كه عمدتاً ريشه ريشه

شناسي، بررسي گرديده و سپس به معرفيِ معادل مصوب  هاي ريشه انگليسي، از طريق فرهنگ

ها در فرايند  ر مرحلة بعد اين ريشهايم. د ها پرداخته فرهنگستان زبان و ادب در مقابل اين ريشه

ها  هاي مصوب در برابر اين واژه سازي و در يك يا چند واژه مورد بررسي قرار گرفته و معادل واژه

گزيني براي اصطالحات، تابعِ اصول  آيد، واژه ميگونه كه از نتايج پژوهش بر اند. آن معرفي گرديده
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يابي  تنها توانايي معادل سد، زبان فارسي نهر شناسي است. همچنين، به نظر مي صرف و ريشه

براي اصطالحات بيگانه را داراست، بلكه اين زبان با ظرفيت باالي خود در حوزة صرف توانسته 

راحتي  هاي مصوب در مشتقات و تركيبات بعدي استفاده كرده و ريشة واژه را به است از معادل

گزينيِ علمي براي  مسئله گوياي آن است معادلكار گيرد. اين  هاي ديگر به در اصطالحات و واژه

پذير بوده و بر غناي  ويژه حوزة علوم پزشكي امكان هاي علمي به اصطالحات بيگانه در تمام حوزه

افزايد. ضمن اينكه تداوم اين عملكرد، دستگاه واژگان و حوزة  زبان فارسي در اين حوزه مي

هاي  رد. با توجه به تعصباتي كه در برخي حوزهدا صرف زبان فارسي را نيز پويا و زنده نگه مي

گزيني تابع اصول و  رسد توجيه اينكه معادل گزيني وجود دارد، به نظر مي علمي در مقابل واژه

ها را باال  تواند ميزان پذيرش و كاربرد واژه شناسي است، مي هاي علميِ علم صرف و ريشه روش

 ببرد.
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