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چکیده

زبان فرهنگستان.است يمعیارساز ،ک زبانیگاه یاجبردن ی مؤثر در باالاصل يندهایاز فرآ یکی

، مفاهیم جدید علمی معیارسازيتواند می، زبانی يریز نامهبریک نهاد  عنوان بهو ادب فارسی 

ي ها رشتهتا متخصصان باشدداشتهکار خود ي مختلف را در دستورها حوزهو تخصصی در فنی 

، این پژوهش.کافی ببرند ةتبادل نظر و دانش فنی بهر برايعلمی بتوانند از زبان بومی خود 

روش تحقیق وب این تحقیق براساس اینفوترم و چارچ، ي نظريها شهدف از نوع پژوهازنظر

پذیرفتهانجام بخشدر دو  که استمحتوا تحلیل ةشیوصورت اکتشافی و به بهاین پژوهش 
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 از دیدگاه معیارسازي)1376-1395(تر ي مصوب سیزده دفها واژه، پژوهش اولبخش در .است

که از تعداد کل  دهد میان نتایج برگرفته از این مرحله نش .استگرفتهمورد بررسی قرار

 4حدود  -2؛ اند شدهداده یه یکدیگر ارجاع درصد 18حدود  -1،)32800(ي مصوب ها واژه

در.اندبه بیش از یک مدخل واژگانی اشاره داشته درصد 2حدود -3؛ اند بودهچندمعنایی درصد

یارسازي معفرهنگستان زبان و ادب فارسی در ارتباط با روند کار ، پژوهش دومبخش 

 این بخشي ها دادهاست که مورد بررسی قرار گرفتهي علمیها رشتهي تخصصی ها فرهنگ

از.استعلمی  ۀرشت 25در )فارسی -انگلیسی(ي تخصصی ها فرهنگاز واژه  100بیش از 

و  یوجود تکثر اصطالح، یکه نابسامانشود میگیري گرفته چنین نتیجههاي انجامبررسی

 تواندمیي تخصصی ها فرهنگمعیارسازي این  وي تخصصی محرز است اه فرهنگدر  یمفهوم

.گیرداولویت کاري فرهنگستان سوم قرار  در

شناسی جامعه، ب فارسیفرهنگستان زبان و اد، اینفوترم، معیارسازي، زبان علم:ها واژهکلید

.زبان

مقدمه-1

معناي فصل مشترك یا ارتباط ه بهنشان.اي تعریف کردیک نظام نشانه ۀمنزلزبان را می توان به

).1،2000:2هادسن(کنیم میها تعریف عنوان استفاده از نشانهصورت و معناست و ارتباط را به

علمی و ، اقتصادي، موازات هر تحول اجتماعیکه زبان به دهد میی نشان شناس زبانتحقیقات 

بافت بیرونی خود ، و به شتاببردنظیري خود را با تحوالت پیش میبا خودجوشی بی، صنعتی

اقتضاي را به، ساختمان دستوري، بافت درونی خود، تدریج و آرامله لغات و اصطالحات و بهمجاز

اند که چنانچه بخواهند زبان  رسیدهجوامع زبانی به این نتیجه .سازدزمان متحول و متکامل می

ا سرعت فراوان وارد جوامع گوناگون در انتقال دانش که اکنون از مرزها عبور کرده و بشان  بومی

هماهنگ با دانش فنی  –گذاري مفاهیم جدید علمیبایستی نام، موثر واقع شود، شود میبشري 

ي علمی ها رشتهمتخصصان تا هاي واژگانی هماهنگ و یکسان شودروز پیش برود و این معادل

در این پژوهش برآنیم.ببرند کافی ةهربفنی  تبادل نظر و دانش برايبتوانند از زبان بومی خود 

در)فارسی -انگلیسی(به بررسی رویکردهاي معیارسازي فرهنگستان زبان و ادب فارسی تا 

 بخشکه در دو استاکتشافی  صورت بهروش تحقیق این رساله .بپردازیم2چارچوب اینفوترم

)1376-1395(ي مصوب سیزده دفتر ها واژهبررسی ، اول پژوهش بخش در.استپذیرفتهانجام

1. G. Hudson
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ي مصوب ها واژهۀکلی هي مربوطها دادهاست که گرفتهاز دیدگاه معیارسازي مورد بررسی قرار

دوم  بخشدر .است)1376-1395(فرهنگستان زبان و ادب فارسی دفتر اول تا سیزدهم 

ي تخصصی ها فرهنگروند کار معیارسازي فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ارتباط با ، پژوهش

ي مربوطه بیش ها دادهاست که ي علمی در چارچوب اینفوترم مورد بررسی قرار گرفتههارشته

در این .استعلمی  ۀرشت 25در )فارسی -انگلیسی(خصصی ي تها فرهنگواژه از  100از 

.1:شود میاهدافی که در این پژوهش دنبال .استشدهتحلیل کیفی استفاده ةپژوهش از شیو

مبانی نظري و چارچوب علمی معیارسازي فرهنگستان زبان و ادب هاي دستیابی به کاستی

.ي علمی در زبان فارسیها واژهبراي معیارسازي دستیابی به روشی بهینه  .2؛ فارسی

زبان علم-1-1

.اندعلمی ۀتوسع ۀتفکر علمی است و این دو الزم ةدهندعلم ابزار گفتمان علمی و پرورش زبان

علمی که در اصطالح به زبان علم  ۀاي خاص از زبان فارسی با نام گونضررورت پرداختن به گونه

فرهنگ و زبان کشور بوده ةنظران حوزیید تمام صاحبأامري است که مورد ت، شود میگفته

ر هاي علمی داخل کشومواجهه با مفاهیم و اصطالحات علمی بیگانه و نیز لزوم بیان یافته.است

.کشدمیعلمی زبان فارسی را پیش ۀونبه زبان فارسی ضرورت تقویت گ

)طور که باید و شایدآن(هاي تخصصی شان ازنظر اصطالحات و زبانکه زبان مادريکسانی

دسترسی به اطالعات ، خود در آموزش کاربردن زبان مادريیا آنها که از به، تساتوسعه نیافته

).2005:2، اینفوترم(شوند میمردمی محروم تلقی، اند شدههاي کاري منعیا تعامل در محیط

 اي گونهزبان علم ، گزینی واژهفرهنگستان زبان و ادب فارسی با نام اصول و ضوابط  ۀدر مصوب

ي مختلف ها رشتههاي مختلفی براي است که خود داراي گونهکاربردي از زبان نامیده شده

ن اهل علم و بیان مطالب نقش اصلی زبان علم برقراري ارتباط میا، طبق این مصوبه.علمی است

گیري از واژگان و هاي زبانی دیگر و بهرهعلمی در گفتار و نوشتار است که در عین تعامل با گونه

.خود نیز برخوردار است گزینی واژههاي خاص سازي آنها از واژگان و روشفرایندهاي واژه

ها اذعان ملتنظران نیز به نقش آموزش به زبان مادري در شکوفایی برخی از صاحب

شود که ملت و زبان با هم یدیده م در سراسر تاریخ معموالً«:گویدنیتس میالیب.اندکرده
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 رسد مینظر به«:نویسدنیز می)1999:800(2گالینسکی).1،1989:5کالمس(»اند شدهشکوفا 

 ۀآن جامع اقتصادي مثبت ۀان استفاده از زبان مادري و توسعاي میان امککه ارتباط پیچیده

طور که باید تخصصی نشدهکه زبان مادري آنها تخصصی نیست یا آن افرادي.زبانی وجود دارد

کار روزمره یا دستیابی به ، کاربردن زبان مادري و آموزش و تحصیلکه از بهاین یاو است 

».کننداند یا احساس محرومیت میمحروم افراديمعموالً، اند شدهیوس أات منع و ماطالع

ي علمی و اجتماعی دادن زبان خود است تا رفتارهاسرانجام اینکه هر ملتی در تکاپوي صیقل

:گوید می3ن مایست.با زبان خود بیندیشدخواهد هر ملتی می.زبانش ببیند ۀخود را در آیین

و چه کسی  اند بودهچه کسی ، خواهند زبانشان بازتاب این باشد که چه کسی هستندمردم می

.)4،2001:9نقل از کارولبه(دخواهند بو

يارسازیمع-1-2

در.میمورد مالحظه قرار ده يتر عیرا در بافت وس يارسازیکند که مع یجاب میامروز ا يایدن

، ییمعنا هم، ییآوا زبان مانند هم یعیطب يندهایاز فرا یحذف برخ با هدف، شرفتهیپ يکشورها

 ییاستقرا صورت بهواژگان منفرد در اغلب موارد يارسازیکار مع، ییو چندمعنا ییمعنا شبه هم

متون  شده مانندفیکامالً تعر يها شبکهن روش معموالً تنها دریکاربرد ا.رفته استیانجام پذ

ن یکه استفاده از ماش يخصوصاً در موارد، آنعالوه بر.ر استیپذامکان یصتخص هاي حوزه

ن یدر ا یتبادل اطالعات تخصص ۀنیزموسته دریطور پبه یرسم يها زبان، شود میمطرح 

عالوه بر ، میان مفاهیشده مفین مورد ضبط روابط تعریدر ا.ندیمایپ میر توسعه را یکشورها س

ها  کارکرد شبکه يشرط ضرور، از ابهام یح و خالیصر ةشدفیک مفهوم تعریک واژه به یارجاع 

 يها نهیزم یدر تمام یکلطور به يارسازیواژگان همچون مع يارسازیمع.شود میمحسوب 

ت نوع بشر دریامن ۀچه هرگاه مسئلاگر، ستیمعقول و مطلوب ن، يضرور يبشر يها تیفعال

 ۀنیزمدر يارسازیمع.ابدیین امر ضررورت میانجام ا، شود میمطرح  یت خاصیارتباط با فعال

ار یبس، دیآ یش میر پیر و تفسیکه بعد از تعب یکاهش مشکالت يبرا تواند میز ین یاسناد حقوق

1. F. Coulmas
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آنکه آگاه باشند  یب یموضوع يسازمعیارواژگان همانند  يسازمعیاراز امروزه همه.د باشدیمف

انتقال  ۀنیماست که درز ییشنهادهاین پیتر یاز اصول یکیواژگان  يارسازیمع.رندیگ یبهره م

و  یشناخت که با قواعد زبانواژگان  يساز و همسان يساز هماهنگ.شود میمفهوم ارائه 

واژگان  يارسازیدر هر حال مع.ت قرار دارندیدوم اهم ۀدر درج ،نددر ارتباط یزبان ریزي برنامه

ردازد و در حال پ میشده به واژگان مربوط به آنها فیم تعریص مفاهیز به تخصیش از هر چیب

 یدهنظم ۀیت به اصول نظرین فعالیا.دهد میل یت متخصصان را تشکیحاضر عمدتاً حوزة فعال

واژگان قادرند ، یدهنظم ۀینظر يبرمبنا.مورد توجه متخصصان زبان يها روش تر است تاکینزد

و  یتخصص هاي واژهموجود مثل گنج یدهنظم يها ستمیدر س یا وجود نقص و کاستیفقدان 

را  يروحصر دانش بشحدیش بیا افزایاطالعات  ةندیهمچون حجم فزا یل مهمئمسا

).2-1382:7گالینسکی، (ندالشعاع خود قرار ده تحت

 هاي واژهیمفهوم يها شبکهم ویمفاه يساز هماهنگ یالملل بینمعیارۀنام هدف هر واژه

به واژگان  یابیدست يسازمعیارکار  ییمقصود نها).860زو یا ←(مختلف است  يها زبان

ک واژه یقط ک مفهوم و در برابر هر مفهوم فیاست که در آن در برابر هر واژه فقط  يمعیار

:ت شودیر رعاید موارد زیبا ها واژهیِالملل بینيسازمعیاردر ، نیبنابرا.باشدوجود داشته

.شودم یتنظ یک شبکۀ مفهومیخاص  یالملل بینمعیارهر يبرا)الف

)يسازنیاصل جانش(رد یگواژه قرار يجا بافت بهدرباشدکه بتواند يف طوریتعر)ب

.عرضه شود معیارسازمان  یرسم يها م به زبانیف مفاهیتعر)ج

کسان باشد و ازنظر نحوة ارائه ید ازنظر محتوا یبا یرسم يها شده به زبانعرضه يها فیتعر)د

.باشدداشته یهم تا حد امکان ساختار مشابه

 یررسمیغ يها زبان یمفهوم ۀو شبک یالملل بینمعیاریمفهوم ۀن شبکیهرگونه تفاوت ب)ـه

.شودد ذکریبا

ژة یکند که و یز میتجورا ییها عملالدستورایها  تیمحدود یالملل بینمعیارک ینانچه چ

.)1-110241،1381:2ایزو(د ذکر شودیز بایها ن وشرطدین قیا، است یزبان خاص

1. ISO 10241
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معیارسازيهاي اصول و روشو  اینفوترم -1-3

اط تنگاتنگی با هویت از بعد فرهنگی ارتب وزبان چیزي بیش از ابزار انتقال اطالعات است 

و زبان تخصصی تمایز قائل )زبان روزمره(ی بین زبان عمومی شناس زبان.جوامع و افراد دارد

د اما بیشتر به زبان ردااي عاطفی و فرهنگی را از نظر دور نمیه هگرچه این سند جنب.است

زنمایی دانش با، ايایجاد ارتباطات حوزه:ردازد و براي آن سه نقش قائل استپ میتخصصی 

.)2005:1، اینفوترم(دسترسی به اطالعات تخصصی و تخصصی

–نیازمند آن است که براي یک مفهوم، مفهوم واقعی کلمهبرقراري ارتباط بدون ابهام به

یک  چه بهتر استبه این دلیل.باشد و بالعکسفقط یک اصطالح وجود داشته-عنصر تفکر

و چه چند اصطالح براي یک )2یا چندمعنا 1نامهم کلمات(مفهوم  چنداصطالح واحد براي 

ندادنِ یک مفهوم با چندین اصطالح را  التزامِ نشان.باشدداشتهنوجود 3)معناکلمات هم(مفهوم 

سازي مفاهیم و ی یکپارچهشناس اصطالحکردن معیارهدف از .کردن عملی کردمعیاران با تو می

خلق ، در صورت نیاز، معنایی وحذف هم، نامیش همکاه، هاي مفاهیم براي تعریف مفاهیمنظام

 تواندمیی شناس اصطالحکردن معیار.ی استشناس اصطالحاصطالحات جدید همگام با اصول 

در قرن نوزدهم و در ، ی در علمشناس اصطالحکردن معیار.کردن اهداف صورت گیردمعیارقبل از 

.در ابتداي قرن بیستم شروع شد، آوريفن

.ضرورت یافتتدوین راهنماي معیار، یشناس اصطالحیجاد همنوایی در کار منظور ابه

:ی وجودداردشناس اصطالحکردن در معیارسان دوگونه از بدین

نگاريی براي اصطالحشناس اصطالحي ها شکردن اصول و رومعیار

).یشناس اصطالحهاي معیار(هاي علمی مختلف رشته کردن واژگانمعیار

ی در اصول الملل بینهاي ملی یا معیارنیاز فوري به )14-1984:16(4ربنا به گفته فلب

 1931در سال  5»ووستر«فقید نگاري توسط پروفسورحاي اصطاله هی و در شیوشناس اصطالح

اي براي این تحقیق انگیزه.بیان شد»زبان مهندسییالملل بینکردن معیار«در تحقیق جامع 

»معیارسازيهاي ملی ی انجمنالملل بینفدراسیون «در»یشناس اصطالح37ۀکمیت«تشکیل 

1. homonym
2. polyseme
3. synonym
4. H. Felber
5. E. Wüster
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این فعالیت جنگ جهانی دوم ، پس از انجام برخی کارهاي مقدماتی.شد 1936در سال  1)ایزا(

»)اصول و هماهنگی(ی شناس اصطالح«37فنی  ۀکمیت 1951را متوقف ساخت تا اینکه در سال 

ISO/TC ۀدبیرخان.سرگرفتالیت فوق را ازفع2)ایزو(معیاری الملل بینسازمان «و37

ISO/TC  37فنی ایزو  ۀهم اکنون کمیت.کنددر وین اداره می 3»اتریش معیارۀسسؤم«را37

مراکز  عنوان بهی الملل بینسازمان  31و )عضو ناظر 33کننده و عضو مشارکت 18(کشور  51از 

.شود میارتباطی تشکیل 

:شود میمرحله  ی شامل سهشناس اصطالحهاي معیارۀتهی

؛یشناس اصطالحیعنی بررسی کاربرد کنونی این ، ی یک موضوع مشخصشناس اصطالحبررسی -

ۀیعنی ایجاد آگاهان، )هاهاي مفاهیم و اصطالحات آننظام(ی شناس اصطالحدهی به نظام شکل-

؛گونه که باید باشدآن، ی این موضوعشناس اصطالح

.ربوطهممعیارسازمان ةفنی کارآزمود ۀنامه از سوي کمیتگزینش اصطالح-

هماهنگی  برايالمللی  یک نهاد بین ،شناسی المللی اطالعات اصطالح مرکز بیناینفوترم،  سیسأت

ي ها تکارکرد اصلی اینفوترم هماهنگی فعالی.بود 1971در سال شناسی هاي اصطالح فعالیت

:عبارتند ازوظایف کنونی اینفوترم .ستشناختی در سراسر دنیااصطالح

شده و دیگر واژگان تخصصیمعیارواژگان  ۀمجموع خصوصاً، شناختیگردآوري اسناد اصطالح-

شناختیطالعات اصطالححلیل ات-

هاشناسیتدوین کتاب-

یشناس اصطالحو رهنمودهایی براي کار  ها شرو، گردآوري اصول-

شناسی و مستندسازيحر اصطالدر کا ها شکارگیري اصول و روبه دربارةمشاوره  ۀارائ-

).21:همان(یشناس اصطالحاطالعات در باب علم  ۀاشاع-

ي ها نی و ارگاشناس اصطالحاي متشکل از مراکز خیلی زود آشکار شد که تنها شبکه

اي که ی در دنیا برآید؛ شبکهشناس اصطالحل ئمسا ةاز عهد تواند میا ه هناماصطالح ةکنندتهیه

1. International Federation of National Standardizing Associations (ISA)
2. International Organization for Standardization (ISO)
3. Austrian Standards Institute (ON)
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در.شهرت دارد»1نتترم«این شبکه به .ندک میمرکز هماهنگی عمل  عنوان هباینفوترم در آن 

).51:همان(تبدیل شدنت کار مقدماتی الزم براي ایجاد ترمبه اینفوترم 1975سال 

تحقیقشناسیروش-2

هاي نظري، چارچوب این تحقیق براساس اینفوترم و  ظر هدف از نوع پژوهشن این پژوهش، از

ه اطالعات و مواد اولیه آن ب.باشدتوا میتحلیل محاکتشافی و به شیوه  صورتبهتحقیق روش 

در ها دادهاي از کتب و منابع مرتبط گردآوري شده است که روش اسنادي و سندکاوي کتابخانه

هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی دفتر اول تا شامل کلیه واژهبخش اول پژوهش 

رشتۀ  25واژه در  100بیش از در بخش دوم پژوهش شامل مجموعاًو )1376-1395(سیزدهم 

.باشدمیمی عل

اول پژوهش بخش-2-1

دفتر اول تا  زا یفرهنگستان زبان و ادب فارسي مصوبها واژهۀاول پژوهش کلی ۀر مرحلد

ان فرهنگست گزینی واژهاي ه هتعداد گرو.استگرفتهمورد بررسی قرار)1376-1395(سیزدهم 

گروهی به علل متفاوت ، که از این تعداد استگزینی واژهگروه  86زبان و ادب فارسی حدود 

خارج از  دامپزشکی، گزینیگروهی مانند گروه واژهبه عنوان مثال، اندفعالیت چندانی نداشته

ادغام  گزینی واژهاي ه هتعدادي از گرو.اند، فعالیت چندانی نداشته1385تا  1376هاي سال

فیزیک در یک  گزینی واژهاپتیک است که با گروه  گزینی واژهگروه ، اه هازجمله این گرو، اند دهش

، در تمامی دفترهاي اول تا سیزدهم گزینی واژهاي ه هتعدادي از گرو.اندزیرمجموعه قرارگرفته

، لیونقل ریحمل، شناسیروان گزینی واژهاي ه هان به گروتو میاند که ي مصوب داشتهها واژه

فرهنگستان زبان و ادب فارسی تا سال .علوم جنگل اشاره کرد ۀشاخ –مهندسی منابع طبیعی

علوم ، فیزیک، سیشنا زیست، )2(ي پزشکیها حوزههاي هزارواژه در با انتشار کتاب، 1395

، تغذیه و علوم فناوري غذا، شیمی، نظامی، کشاورزي و علوم طبیعی، )2(ونقلحمل، )2(زمین

را به هجده هزارواژه افزایش  ها واژهتعداد هزار، علوم انسانی، هنر، )3(لوم مهندسیع، ریاضی

).1376:10-1395، گزینی واژهگروه (است داده

1. Term Net
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ي ها واژهتعداد کل ، استمقدماتی هر دفتر آمده ۀطبق گزارش سیزده دفتر که در صفح

7695این تعداد حدودکه از  استواژه  32800مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی حدود 

بیش از یک معنا و ، واژه )درصد 4(1907حدود ، اند شدهه یکدیگر ارجاع ب، واژه)درصد 18(

به بیش از ، واژه)درصد 2(950و حدود  اند بودهی چندمعنایی عبارت بهاند یا داشته مفهوم فارسی

.اندیک مدخل واژگانی اشاره داشته

دوم پژوهش بخش-2-2

دستی و هماهنگی این یک، اي بسیاري وجود دارده هنامعلمی واژه ۀاینکه در هر رشت بهتوجه  اب

ي علمی بتوانند از زبان ها رشتههاي واژگانی امري الزم و ضروري است تا متخصصان معادل

دستیابی به  با هدفدر این پژوهش .کافی ببرند ةهربتبادل نظر و دانش فنی  برايبومی خود 

هاي واژگانی حداقل دو در ابتدا معادل، ازي فرهنگستان زبان و ادب فارسیروند کار معیارس

دستی و هماهنگی بررسی و علمی از نظر یک ۀدر هر رشت)فارسی –انگلیسی(تخصصی  ۀنام واژه

:ستمی اعلرشتۀ 25واژه در  100بیش از مجموعا  آن ۀاطالعات و مواد اولی.شود میمقایسه 

،ی و علوم وابستهشناس زبان،و آمار ریاضی، سیشنا روان،پزشکی،سیشنا باستانهاي هرشت

 شامل(ي آنها رشتهفیزیک و زیر،علوم زمین،شیمی و مهندسی شیمی،سیشنا زیست

ي ها رشتههنر و زیر،)مکانیک سیاالتو بلورشناسی، الکتریسیته، آکوستیک، اپتیک، ژئوفیزیک

.)هنرهاي تجسمیو و ادب فرهنگ، معماري، سینما، شامل صنایع دستی(آن

تفکیک بهاي ذکرشده ه نامه واژهي واژگانیها لمعادۀبررسی تطبیقی کلی بهدر این پژوهش 

در ابتدا.استپرداخته شدهاز دیدگاه معیارسازي ، علمیرشتۀ در یک  نامه واژهحداقل دو ، رشته

هایی که  لمعادسپس .اند هشدبررسی و مقایسه  تفکیک رشتهبه نامه واژهدو  ي واژگانیها لمعاد

و بعد از  دستی واژگانی داشتند انتخابی و یکتعدد اصطالحی و یا عدم هماهنگاه نامه واژهدر

دستیابی به  براي، تطبیقی این پژوهش ۀفرهنگستان که مبناي مقایسي مصوب ها واژهبا  آن

در نهایت شدند وي تکراري حذفها واژه.تطبیق داده شدندهستند،  معادل یکسان و هماهنگ

یک از در هیچو  داشتنددستی اصطالحی یی که تعدد اصطالحی و یا عدم هماهنگی و یکها واژه

هایی با جدول زیر دربرگیرنده واژه.دشدنانتخاب و استخراج ، دفاتر فرهنگستان معادل نداشتند

.اشدبهاي مورد بررسی میبه تفکیک رشتهتعدد اصطالحی یا عدم هماهنگی اصطالحی 
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هاي مورد بررسیی به تفکیک رشتههاي تخصص نامه جدول مقایسۀ واژه

سیشنا باستانرشتۀ 

سـی و  شنا باسـتان فرهنگ تخصصی 

.مرمت

ندا یوسف ، ناصرمهرداد هادي

-سی انگلیسیشنا باستانۀنام اژهو

.فارسی

، شهمیرزاديدکتر صادق ملک

 ،زدودن، خراشــیدن، ســاییدن، زدنســنگ

کردنحک، ردنکپاك

Abrasionخراش -2، حک -1

Burnishingداغدارکردندادنصیقل

Celtبلو، شیارگرشیارگر سنگی، تبرسنگی

ــی، زوال، فســاد، پوســیدگی، تجزیــه ، خراب

، محوشـدن ، تبـاهی ، فاسدشـدن ، پوسـیدن 

شدنتباه

Decayتباهی، پوسیدگی

Havocغارت-2، ویرانی،خسارت-1کردنویران، غارت، خرابی، غارت و ویرانی

Inclusionناخالصیشمول، دخول، دربرداري، گنجایش

، آمیخـتن ، سرشـتن ، ورزیـدن ، خمیرکردن

مالیدن

Kneedدادنورز

Plotطرح کلی -2، قطعه زمین-1کردنریزيطرح، موقعیت، نقشه

Tributeاحترام-3، پیشکش -2،خراج، باج-1قبایل

Vaultyیطاق ضربگنبد، هالل، طاق

سی و علوم وابستهشنا رشتۀ روان

ـ  شنا روانۀنام واژه ـ  هسـی و زمین اي ه

وابسته پروفسور محمود ساعتچی

اي ه هسی و زمینشنا روانۀنام واژه

، وابســـته محمـــدتقی براهنـــی

...محمدرضا باطنی و 

Anchorمرجع، گاهتکیهمرجع، لنگر –گاه تکیه



107|...هاي انگلیسی در فارسی بررسی تطبیقی معادل

Commonعرف، معقل سلیعرف، حس مشترك، سلیمعقل  sense

Competenceتوانش، صالحیت، کفایتلیاقت، شایستگی، صالحیت

Decayواپاشی، شدنتباهتباه، فساد، انحطاط، تباهیدگی

Misbehaviorبدرفتاري، انضباطیبیبدرفتاري، کژرفتاري، انضباطیبی

Paradoxمعما، تناقضمعما، نمامتناقض ۀگفت

Passionateپرحرارت، آلودسهومزاجآتش، تندخو

Regressionرويواپس -2،)رگرسیون(برگشت-1رويواپس، برگشت

Repressionسرکوبی، رانیواپسرانیواپس، سرکوبی

Sublimationتصعید، واالیشتصعید، واالیش

شدن شرطی، شدن جانشینیشرطی

ايمشاهده

Vicariousشدن نیابتیشرطی

conditioning

ریاضی و آمارتۀ رش

فرهنگ لغت ریاضی کاربردي

پوردکتر مرتضی سنجرانی

گروهیلفرهنگ ریاضیات مک

سیامک کاظمی

Abacusچرتکه، چتکهچرتکه ل،جدو

affinهندسه همگر ،آفین ۀهندسآفین ۀهندس geometrry

Aliquotعامل، جزءعادکننده ،عادکردن

Midpointوسط ۀنقط، میانگاهیانیمعدد، میانی ۀنقط، وسط ۀنقط، مرکز

negativeچاولگی منفیچولکی منفی، کشیدگی منفی skewness

Planarهامنی، مسطحیک سطحواقع بر، مسطح، مستوي
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Sextantشصتک، سکستانتششمین، ششم ۀدرج

)آماررشتۀ (

طالحات آماري صو اها واژه-

آمار ةپژوهشکد ).دوسویه(

)توزیع ۀنظری(گاهتکیه -1-

)استنباط آماري(پشتیبانی -2

Support

Variationوردش-2، تغییرات -1-

Indicatorنماگر -2، نشانگر -1-

Deviateتغییر -2، انحراف -1-

Carrierمحمل -3،ناقل -2،حامل-1-

ی و علوم وابستهشناس زبانرشتۀ 

ی و علوم وابستهشناس زبانۀنام واژه

دخت همایونهما

یشناس زبانةواژگان گزید

محمد عبدي، دکتر مصطفی عاصی

، مداريدرون، نیافتگی اندیشهجهت

پرستیخیال

Autismمداريدرون، نیافتگی اندیشهجهت

شکل خارج ، شکل نقلی، صورت استنادي

از شکل کالم

citationشکل نقلی، صورت استنادي form

، ریزيقالب، گذارينشانه، گردانیعالمت

کدسازي

Codingنیادگري، ریزيقالب

Declamatoryشدهبلندخوانده، مطنطنشدهدکلمه، شدهبلندخوانده، مطنطن

علم ، شناسیدانش، شناسیشناخت

شناختیمعرفت، معرفت

Epistemologyشناسیشناخت، شناسیمعرفت

Essenceمایهدرون ت،ذا ر،جوهجوهر، مایهدرون، ماهیت درونی، ذات

، گرای نقششناس زبان، کارکردگرایی

گرایینقش

Functionalismکارگردگرایی، گرایینقش
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Involutionانحطاط، تدنیانحطاط

، زبانیخط مرز ، همگوییمرز، همگویی

خط مرز لغوي

Isoglossمرز همگویی، خط مرز لغوي

، سرمشق، قالب اصلی، اصلی ۀننمو، انگاره

مدل، الگو، نمون

Modelانگاره، نمونه

Patternانگاره، الگوقالب ، بافت، نقشینه، طرح، الگو

Signifierصورت، دال)دال(صورت آوایی، گرداللت، دال

سیشنا زیسترشتۀ 

سیشنا زیستواژگان

پیرضا فرزان

سی شنا زیستۀنام اژهو

زاده و دیگراندکتر حسن ابراهیم

Allochthonousدگربوم، بیگانهجاهناب،غیربومی، دگربوم، بیگانه

، بافر، گرفتنکوب -2کوبگیر ، سپره-1

سپرگرفتن، تامپون، گیرضریه

Bufferگیرضربه، بافر، تامپون

، تاالب، برکه، آبگیر، عمقکم، مرداب

مانداب، شوراژیر، پست، ساحل، دریاچه

Lagoonکوالب

زغال ، زارپوده، پوده، زغال نارس، تورب

خام

Peatتوریزار، تورب، زارپوده، پوده

Pedicleپایک، پایچه، دمگلاصلی ۀساق، ساقه، ساق، پایه، پایک

، اندازه، اشل، میزان، مقیاس، پولک، فلس

، زمینه، درجه، ترازو، پولک ماهی، پوسته

نرده، معیار، گام، سپر

Scaleزمینه، مقیاس، اندازه، فلس، پولک

، رگه، رشته، ردیف، دودمان، نژاد، سویه

واتنش، سوش

Strainآسیب، فشار، سویه

، طبقه، شالوده، سوبستره، زمینه، مادهپیش

زمینه ةماد، گوهرمایه، زیرین

Substrateبستر، گوهرمایه

، آبکی، گیاه گوشتالو، گیاه آبدار، آبدار

، گیاه شاداب، دارگوشت، دارشیره، پرآب

Succulentگیاه آبدار -2دارشیره، آبدار-1
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یاه گ، گیاه گوشتالو، دارگیاه شیره

دارگوشت

، ساق پا، استخوان مچ، غوزك، پنجه، مچ پا

مچ، قوزك پا

Tarsusقوزك پا، مچ پا

، قاپ، استخوان شتالنگ، استخوان قاپ

، سنگ، توده قلوه، تل، قوزكاستخوان 

، سنگ ریزه، سنگ خرده، خرپشته

واریزه، کوهرفت

Talusتخوان قوزكاس، استخوان قاپ

، زایشییک، تخمییک، زابچهیک، زاتک

محوريیک، سویهیک

Uniparousزاتک، سویهیک

شیمی و مهندسی شیمیرشتۀ 

فنی مهندسی شیمی  ۀنام واژه

پناهسمیه کنعان، سعید سلطانعلی

واژگان شیمی و مهندسی شیمی 

علی پورجوادي

Accessدسترسی، اضافیدسترسی، اضافی

، کشش، تمایل، افینیته، میل ترکیبی

میل ترکیب، خواهیالکترون، آهنج، جذبه

کشش و میل ، تمایل، میل ترکیبی

ترکیب

Affinity

اعمال ، فرایند ناپبوسته، ايفرایند پیمانه

عملیات ، منقطع ۀطریق، ناپیوسته

فراورش ، عملیات منقطع ي،امرحله

فرایند منفصل، فراروش نامتوالی، هناپیوست

batchفرایند ناپبوسته، ايفرایند پیمانه process

Convergenceتبدیل ۀدرج، تبدیل، تقارب، همگراییتمایل ۀدرج، تبدیل، همگرایی

،اياستحاله، استحاله، فساد، تخریباستحاله، فساد، تخریب

، وضع عالی به پستازتغییر، تباهی

همترازي، شدندژنره

Degeneration

پلیمر ، پلیمربلند، بسپارسنگین؛ بسپار بلند

بلندبسیاروسپار، سنگین

بسپار ، پلیمر سنگین، بسپار سنگین

بسیاروسپار، پلیمر بلند، بزرگ

High polymer

، گدازناپذیر، غیرقابل ذوب، دیرگدازگدازناپذیر، غیرقابل ذوب، دیرگداز

نشوندهذوب، نشدنیذوب، دیرذوب

Infusible
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بافت، ماتریکس، بافت، ماتریسبافت شیمیایی، ماتریکس، بافت، ماتریس

، شبکه، زمینه، خمیره، بنداد، شیمیایی

 ةماد، بنیادي ةماد، فاز پیوسته

مالط، ايزمینه

Matrix

، گشادکنسرمته، دیوار تراش، جدارتراش

گشادکن

، دیوار تراش، جدارتراش، برقوي/برقو

گشادکن، گشادکنسرمته

Teamer

، ماده فعال سطحی، فعال در سطح ةماد

عامل فعال ، سورفکنت، سورفکتانت

کننده سطحعامل فعال، سطحی

فعال  ةماد، فعال در سطح ةادم

عامل ، سورفکنت، سورفکتانت، سطحی

، سطح ةکنندعامل فعال، فعال سطحی

، فعال سطحی، فعال سطحی

، کشش سطحی، حسط ةکنندفعال

سطحی ةاکتیوکنند ةماد

Surfactant

 ۀروزن، شدنخارج، کردنتهوبه، منفذشکاف، سوراخ، دریچه

، هوا، سوراخ، هواکش ۀروزن، تهوبه

هواکش

Vents

علوم زمینرشتۀ 

جامع علوم زمین ۀنام واژه

سروش مدبري، فرید مر

فرهنگ علوم زمین

محمدرضا سردار ، علیرضا بینش

وکیل محمدرضا، شیبانی

یابی موضع، عیین موقعیت صوتیتیابی آکوستیکیموقعیت

صوتی

acoustic

positioning

adherenceبردوسنده، چسبندهحد چسبندگی limit

backپسشویه، شستپسواشویه، شویهپس rush

bankايکناره ةخیرذايکناره ةذخیر، ايکناره ۀنهشت deposit

Casingپوشنگذاري چاهلوله، گذاريپوشن، پوشن

Cryolaccdithگنبد سنگیخگنبدیخ، گوژیخ
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Driftرانه، یخرفتیخرفت، داردنباله، تونل، رانه

انبوهه ، دانهریزسنگ، سنگریزخردهمصالح ریزدانه

ریزدانه

fine grained

aggregate

generalizedیافتهشیب تعمیمشیب عمومی dip

iceحصار یخیراندهپشته یخ push ridge

 ي آنها رشتهو زیرفیزیک رشتۀ 

، اپتیک، ژئوفیزیک:شامل

، الکتریسیته، آکوستیک

مکانیک سیاالت، بلورشناسی

فیزیک ۀفرهنگ دوسوی

سعید محمدي، علیرضا بینش

)دوسویه(فرهنگ جامع فیزیک 

فرالهه مطهري، قاسم اسکویی

Bisectrixنیمساز}بلورشناسی{منصف ، خط نیمساز

Chokeمسدودکردن، کنخفه، انسداد}یتهالکتریس{خفه ، چوك، گلویی

Fusionهمجوشی، گداخت، ذوب}ايفیریک هسته{همجوشی، گداخت

وشکسانی ، چسبندگی نیوتن

}مکانیک سیاالت{نیوتنی

newtonianروي نیوتنیگران، نیوتنیچسبندگی

viscosity

Occlusionگرفتگی، انسداد}فیزیک{استتار، پوشیدگی

ordinaryشاخص معمولی}اپتیک{یب معمولیضر، شاخص معمولی index

، اوج، ارتفاع صوت، ارتفاع اوج، ارتفاع}اکوستیک{ارتفاع، زیروبمی، دانگ

گام پیچ، قیراندودکردن

Pitch

Polymorphچندشکل}بلورشناسی{چندریخت، چندشکل

progressiveروندهموج پیش}فیزیک{موج روان، موج پیشرو wave

underفرواسپین}مکانیک{خشرفروچ،فرواسپین spin
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مکانیک {شارش نامانا، شارش ناپایا

}سیاالت

Unsteadyشارش غیریکنواخت flow

ي آن ها رشتههنر و زیررشتۀ 

، سینما، صنایع دستی:شامل

هنرهاي ، فرهنگ و ادب، معماري

تجسمی

–فرهنگ واژگان هنر انگلیسی 

فارسی

فردعرفان قانعی

و روابط فرهنگی فرهنگ هنر 

زهرا کاشف، عبداهللا قنبري

، هنري، هنرشناختی، زیباپرستانه، زیباامر

، شناسیزیبایی، هنرشناسانه

، شناسانهزیبایی، شناختیزیبایی

هنرمندانه، شناختیجمال

، زیباپرستانه، شناسیزیبایی

زیباشناختی

aesthetics

Afterglow)سینما(تابخاصیت پس، تاپپسخیريأروشنایی ت، تابپس

، کاريتک، دوزيتکه، بندي الحاقیآذین

دیوارکوب ،شمعدان/چراغ، تیکهچهل

، کاريتکه، دوزيتکه، کاريوصله

چه ریا پادوزي عروستکه، تیکهچهل

)هنرهاي نمایشی(

Applique

یا ، رنگ شفاف، آبرنگ روحی، آبرنگنقاشی آبرنگ

)هنرهاي تجسمی(نما پشت

Aquarelle

، کاردستی، سازدست، شیءاثرمصنوع هنري، سازهدست، کاردستی

)صنایع دستی(هنردستی

Artifact

بري گچ، زهوارمقعر/اشیهح، چفت، ابزارکاو

توگود گیلوئی

بري گچ، زهوا مقعر، حاشیه مقعر، مقعر

)معماري(توگود 

Cove

برش زرین، قطع طالیی، برش طالییتناسب طالیی، تقسیم زرین

)اپ و نشرچ(

golden section

، توهم، پندار، وهم، خطاي باصره، انگارش

خطاي دید

توهم ، نگارش پندار، خطاي دید

)مفاهیم هنري(

Illusion

کاري منبت، کاري فرنگیخاتم، کاريمنبت

فرنگی

کاري روي معرق، فرنگیکاريمنبت

صنایع (کاري چوبیمعرق، چوب

)دستی

Intarsia
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، زدگیسبک، گريعنتص، یگرای/گريشیوه

،آوري/نوگرایی، جنبش مدرن، گراییتکلف

، نوآیینی، آوري/گرایینوین، نوآیینی

گرایینوین

Mannerism)هنري(گري تصنع، گريشیوه

، فرهنگبی، هنرستیز، گرامادي

ذوقبی، نااهل، شناسنهنر

آدم هنرستیز/فرهنگبی، شناسنهنر

)فرهنگ و ادب(

Philistine

چاپ و (شناسینشانه، نمادشناسیشناسیانهنش

)نشر

Semiotics

پزشکیرشتۀ 

فرهنگ جدید پزشکی دورلند 

دکتر ، دکتر فرید مدرس موسوي

محسن ارجمند

2013فرهنگ پزشکی دورلند

، دکتر عباس غفاري، اکرم عبدي

دکتر منوچهر قارونیزیر نظر

Apheresisواالیشواپارش

Axipetalگراآکسون، محورگراراگآکسون، محورگرا

Basidiumگدو، بازدیمگدو، بازدیم

Bolusبارهیک ۀلقمبارهیک ۀلقم

Capsomerبازپوشه، پوشهبازپوشه، پوشه

Cleavageتقسیم شکافتگیتقسیم شکافتگی

emergentفوریتی، ناگهانه، سربرآورندهسربرآورنده

گیري و بحثنتیجه -3

اول پژوهشبخش برگرفته از  نتایج -3-1

با گذر زمان گسترش و  گزینی واژهاي ه هزمین ،آیدشده برمیي انجامها یآنچه از مطالعات و بررس

و انتخاب  ها تدر مورد شناخت اولویکه رسد مینظر ناما به.استتنوع چشمگیري داشته
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 و گزینی واژهاي ه هگرو هکچنان ،و معیارسازي راهبردي تدوین شده باشد گزینی واژهي ها حوزه

فرهنگستان .و عملکرد آنان در حین کار نیز ارزیابی شودمعیارسازي براساس آن شکل گیرد 

معیارسازي  ،آن تبعِو بهگزینی واژهبندي در یا اولویت ها واژهزبان و ادب فارسی براي انتخاب 

 گزینی واژهو سپس به است  ادهي رایج مورد استفاده عموم قرار دها واژهبر طور عمده مبنا را به

است کدام نشدهاما ذکر است علوم و فنون مختلف اولویت داده ۀي عمومی و پایها واژهبراي 

تشخیص داد  توانمی اولویت و یا اهمیت بیشتري دارند و نیز معلوم نیست چگونه، هاتخصص

ي ها رشتهحات در میزان وضوح و شفافیت اصطال.اژه اولویت اجتماعی بیشتري داردکه یک و

:استاي خود اذعان داشتهه هدر یکی از نوشت )2000:26(1تمرمن.مختلف متفاوت است

، یی مانند ریاضی و شیمی باید داراي باالترین حد وضوح و شفافیت باشندها رشتهاصطالحات 

.است در نتیجه نیاز به معیارسازي در آنها بیشتر

ب دفاتر اول تا سیزدهم فرهنگستان زبان و ادب ي مصوها واژهنتایج برگرفته از بررسی 

:دهد میفارسی نشان

که از  استواژه  32800ي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی حدود ها واژهتعداد کل -1

یک معادل  دیگر عبارتبه، اند شدهیه یکدیگر ارجاع ، واژه)درصد 18(7695این تعداد حدود 

:براي مثال.استشدهصوبانگلیسی م ةفارسی براي چندین واژ

Cell}شناسیپروتگان{ايتراشه یاخته chip:

“one of the major decisions in the architecture of cell is use of DMAs as a

central means of intra-chip data transfer, with a view to enabling maximal

asynchrony and concurrency in data processing a chip.”

Syn: cellular biochip, cell biochip, cell microarray, cellular chip, cellular

microarray, cell-based microarray, live cell microarray, living microarray,

living chip, cell array.

هایی ژگانی مترادفي توصیفی براي یک مدخل واها فرهنگدردانیمطور که میهمان

ها مترادف ۀاز آنجا که هم.شودسازي و درك معنا شفافجب وکه مشود میدرنظرگرفته 

1. R. Temmerman
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 امالًهاي فارسی کباشند و اینکه مترادفپوشانی کامل داشتهلحاظ معنایی همانند بهتو مین

ادب بنابراین الزم است فرهنگستان زبان و ،هستندزبان انگلیسی هاي مترادفمتفاوت از 

.معادل و معناي شفافی براي این واژگان مصوب کند، فارسی

انگلیسی بیش  ةیک واژ و اند بودهچندمعنا، ي مصوبها واژهکل از )درصد 4(1907حدود -2

:براي مثال ،استاز یک معادل فارسی داشته

Friction}جولوم ع{مالش  ۀاصطکاك، الی ۀالی layer:

:Series}عمومی{رشته، سلسله، مجموعه

Partial}اعتیاد{خودیابی نسبی، بهبود نسبی  recovery:

ي ها لبه بیش از یک مدخل واژگانی با معاد، ي مصوبها واژهکل از )درصد 2(950حدود  -3

و بعضی از  علمیرشتۀ مربوط به تنها یک ، که بعضی از مداخل.استداشتهمتفاوت اشاره

:براي مثال استعلمی رشتۀ مربوط به چند ، مداخل

Cell 1 ,2,3

}شیمی{سلول -3خانک، -2پیل، -1

Cell 4:

}شناسی زیست{یاخته-4

وقتی یک واحد واژگانی .استخود مدخل ، ها فرهنگزبان فارسی در در  ها لمعادمالك 

در بعضی .کار رفته استهحوزه ب یناین است که در چند ةدهندنشان ،مدخل دارد ینچند

ي متفاوت تنها یک ها حوزهراي یک واحد واژگانی در بنگستان زبان و ادب فارسی فره، موارد

:مانند ،استمعادل مصوب کرده

Palatal}دندانپزشکی{2و کامی}شناسی زبان{1کامی 1,2:

Crown}منابع، جنگل{1تاج}پزشکیدندان{2و تاج 1,2:

د که تنها نتختلف علمی هسم ةحوزداراي دو مدخل در دوcrownوpalatalي ها واژه

.استدستی واژگانی شدهیک معادل براي آنها مصوب شده است که موجب اقتصاد زبانی و یک

 يها واژهبرايتواند میي ریز برنامهعنوان نهاد هب، فرهنگستان زبان و ادب فارسیبنابراین 

 نمونه براياي بر.تنها یک معادل مصوب کند ي مختلف علمیها حوزهداراي چندین مدخل در 
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با معادل توان  میاستمتفاوت علمی  ةکه داراي دو مدخل در دو حوزconstituentةواژ

.معیارسازي کرد، شود میکه هر دو مفهوم را شامل  »سازه«پیشنهادي 

Constituent}شناسی زبان{2و سازه}شیمی{1جزء سازنده 1,2:

Constituent»سازه«معادل پیشنهادي  1,2:

به بیش از یک مدخل ها واژهاز )درصد 2(950شده حدود ي انجامها یکه در بررسرحالید

 شود میاند که این امر موجب نابسامانی و سردرگمی واژگانی و با معناهاي متفاوت اشاره داشته

.ه شوداي براي آنها درنظرگرفتو الزم است یک معناي هسته

ن دفاتر یا يه و گردآوریگیري کرد که گرچه در تهان نتیجهتو میشده ي انجامها یدر بررس

بر یکه سعاینبا .هم دارندییها یکاست یصورت گرفته است ول يریتالش فراوان و درخور تقد

و  یباز هم تعدد اصطالح یول، شود يریجلوگ یو مفهوم یاز تعدد اصطالح تااست بوده آن 

ي متفاوت ها لگانی ذکرشده نیز معاددر مداخل واژ.خورد یبه چشم مدر این دفاتر یمفهوم

.کار معیارسازي قرارگیرنددر دستوربهتر است است که شدهمصوب

پژوهش دومبخش نتایج برگرفته از  -3-2

از  یفارس–یسیانگل یتخصص يها فرهنگياسهیو مقا یقیتطب یبررسپس از  ،دوم ۀمرحلدر 

یسیبه نسبت منابع انگل یبع فارسد که تعداد اصطالحات موجود در مناشمشخص ، یلحاظ کم 

، يسازو اصطالح گزینی واژهبهتر است بهو فقدان اصطالحات آشکار است که ار اندك است یبس

جامع و کامل  یفرهنگ ۀیته ،ن اساسیبر ا.پرداخته شود گزینی واژهطبق اصول و ضوابط 

اي مثال در بر.است يار ضروریبس ينگارو فرهنگ یسینونامه اصول اصطالح يبرمبنا

زیر نظر ، عباس غفاري، اکرم عبدي-1:پزشکیاي تخصصیه نامه واژهشده در ي انجامها یبررس

فرید مدرس  -2؛.فارسی -انگلیسی 2013فرهنگ پزشکی دورلند، 1392، منوچهر قارونی

بهرام  -3فارسی؛ -فرهنگ جدید پزشکی دورلند انگلیسی، 1389، محسن ارجمند، موسوي

فرهنگ جدید پزشکی ، 1392، جهانیو آیدین تبریزي با همکاري حامد قاضیقاضی جهانی 

.توصیفی هستند و معادل واژگانی ندارند صورت بهها واژهبسیاري از، فارسی -دورلند انگلیسی

 یتخصص يها فرهنگۀیدر ته يکارشد که چندبارهمشاهده ها فرهنگاین  یقیتطب ۀسیدر مقا
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ان یاز دانشجویاز واژگان مورد ن ياریکه بسیته است در حالصورت گرف یانگلیسی به فارس

 يها فرهنگکدام از چیدر ه و اند شدهن یابیو معادل گزینی واژهکه هنوز د نوجود داریساع

اي تخصصی وجود نابسامانی و ه نامه واژهدر ، 1ةبا توجه به جدول شمار.دنوجود ندار یتخصص

:راي نمونهب .محرز است یو مفهوم یتکثر اصطالح

:Pitchپیچگام، قیراندودکردن، اوج، ارتفاع صوت ،ارتفاع اوج، ارتفاع

، جنبش مدرن ،گراییتکلف، زدگیسبک، گريتصتع، گرایی/گريشیوه

گرایینوین ،نوآیینی، آوري/گرایینوین، نوآیینی، آوري/نوگرایی

Mannerism:

ي ها فرهنگنه  مختلف هستند ي تخصصی علومها فرهنگ، ها فرهنگاز آنجا که این 

باشند و تنها یک داشته یالزم است که معادل واژگانی شفاف و روشن، توضیحی و توصیفی

به اعتقاد فلبر .شودشود تا از نابسامانی و سردرگمی جلوگیريمعادل براي آنها درنظر گرفته

 هطح باال را برآورداعتمادند و نیازهاي علمی سا غیرقابله هنامبسیاري از لغت)1984:13(

برقراري .اند شدهتهیه ن )شناختیاصول اصطالح(ي علمی ها شچراکه برمبناي رو، نندک مین

-عنصر تفکر –نیازمند آن است که براي یک مفهوم، مفهوم واقعی کلمهارتباط بدون ابهام به

 ،یشناس اصطالحکردن معیارهدف از .باشد و بالعکسداشتهفقط یک اصطالح وجود

حذف ، نامیکاهش هم، هاي مفاهیم براي تعریف مفاهیمسازي مفاهیم و نظامپارچهیک

از  یکی.ی استشناس اصطالحد همگام با اصول و درصورت نیاز خلق اصطالحات جدی، معناییهم

از ان تو میاست که  يو معیارساز گزینی واژهک زبان یگاه یبردن پامؤثر در باال یاصل يندهایفرآ

 يهاز اصالح خألیم و نیف و نظام مفاهیبه تعار یبخشبهبود و نظم برايمؤثر  يبزارعنوان ابهآن 

.گرفتکمکیزبان فارس یواژگان

 یاي تخصصه نامه واژهدر  ییها یکه کاست دهد مین پژوهش نشان یج کلی برگرفته از اینتا

ض در ینقوضد يها لن معادیو تکثر اصطالحات و همچن ینابسامان.مورد پژوهش وجود دارد

وضعفارسیمعادلاصطالحاتبرخیبرايهنوزوان است یمذکور نما یتخصص يها فرهنگ

ن مفهوم و یچند يک اصطالح برایيریکارگو به یو مفهوم یوجود تکثر اصطالح.استنشده

فرهنگستان .ي تخصصی محرز استها فرهنگک مفهوم در یين اصطالح برایچند يریکارگبه

ي زبانی کالن با ریز برنامهدر یک  تواند می، ریز برنامهیک نهاد  عنوان به،زبان و ادب فارسی
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ي تخصصی بپردازد و به این نابسامانی ها فرهنگمعیارسازيیافته به مند و سازمانفعالیتی روش

است  يسازمعیارک زبان یگاه یمؤثر در باالبردن پا یاصل يندهایاز فرآ یکیچراکه .خاتمه دهد

ز یم و نیف و نظام مفاهیبه تعار یبخشبهبود و نظم برايمؤثر  يعنوان ابزاربهآن  ازان تو میکه 

ممکن  يپرداختن به راهکارها ،لحاظنیبد.کمک گرفتیزبان فارس یواژگان يهااصالح خأل

معیارسازي نیاز به بررسی و شناخت مداوم مبانی .استياصطالحات ضرور يارسازیمع براي

سازي و اطالق واژگان طریق مفهومپیشرفت علم و فناوري از.دارد دياي کاربره هنظري و شیو

شناسی و و معیارسازي مبتنی بر علم واژه گزینی واژهکار .شود میمعیار بر مفاهیم حاصل 

آوري و نیز ي علوم و فنریز برنامهثیر آن بر أشناسی و تبدین لحاظ واژه.ی استشناس اصطالح

شده در ارتباط ي انجامها یبررس.استست که بسیار مورد بحث بودها یآوري از مسائلانتقال فن

هاي مرجع ۀزمینکه نوشتار فارسی در دهد میبا روند کار معیارسازي در فرهنگستان سوم نشان 

معیارسازي واژگان  ۀزمیندر گزینی واژهاي ه هگرو در مرتبط با معیارسازي بسیار اندك است و

 ی زیرالملل بینمعیاراست و تنها چند نشدهمدونی مشاهده فنی و علمی هیچ صورت مکتوب و

:استگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرارداشتهدر این زمینه در دستور کار گروه واژه

1-1992:ISO سازي و روش ارائهآماده ی،گزین واژهی الملل بینهاي معیار10241

2-1992:ISO و یکاها ها تکمی 31

3-1987:ISO گزینی واژهي ها شاصول و رو 704

4-ISO ها واژهی مفاهیم و الملل بینسازي هماهنگ 860

5-1990:ISO1087شناسیواژگان واژه.

واژگان علمی ی عبارت بهیا  ،اه نامه واژهفرهنگستان زبان و ادب فارسی وارد بحث معیارسازي 

ي زبانی ها تنبودن زیرساخآمادهي جدید و ها واژهاست و به علت هجوم مفاهیم و نشده ،و فنی

معیارسازي واژگان ، آوريشدن جامعه و انتقال فنشتاب در صنعتی دلیل و نیز به، و صنعتی

معیارسازي از دیدگاه  براي است ودر اولویت کاري فرهنگستان قرار نگرفته، علمی و فنی

عیارسازي نیاز به انجام فرایند م.استنشدهفرهنگستان زبان و ادب فارسی تعریفی ارائه

صطالحات منفرد نیازمند کردن امعیار،براساس اینفوترم.بسترسازي مناسب در این زمینه دارد

نگاشتی است بنابراین براي شناختی و اصطالحیعنی اصول اصطالح، یکسان فرازبانیِ رهنمودهاي

ی شناس اصطالحو شناسی و رهنمودهایی براي کار واژه ها شرو، اصول )1بایستی معیارسازيکار 
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ی شناس اصطالحآموزش اصول معیار  )2آوري و این مفاهیم و اصول معیارسازي شوند؛دگر

.تربیت افراد متخصص در این زمینه انجام پذیرد با هدفمواد درسی و دوره، سساتؤطریق ماز

ترین اهداف این اي تشکیل دهد که از مهمکمیته تواندمیفرهنگستان زبان و ادب فارسی 

شناختی و هاي واژهنظام ۀارائ -2ینی زگشناسی و واژهواژه ۀپژوهش نظري درزمین -1میته ک

منظم  ۀارائ -4ینگزیشناسی و واژهواژه ۀتربیت افراد متخصص درزمین -3گزینی واژه

ترین فعالیت مهم.باشد، شدهمعیارمند و ي نظامها فرهنگصورت بهاي واژگانی ه همجموع

و سایر  ها واژهکردن یکنواخت، کارهادستور، ها شسازي و گسترش روبتدا آمادهشناسی در اواژه

یکی از فرایندهاي اصلی در باالبردن .استي علمی و فنی ها واژهکردن معیارامور مربوط به 

.ي زبان استریز برنامهۀمشخص فرایند معیارسازي قطعاً.پایگاه یک زبان معیارسازي است

–گذاري مفاهیم جدید علمیکه بایستی در نام اند رسیدهبه این نتیجه  تر زبانیجوامع بزرگ

ي علمی بتوانند از ها رشتهفنی با همان سرعت هماهنگی و یکدستی ایجاد شود تا متخصصان 

عنوان ان بهتو میمعیارسازي را .کافی ببرند ةو دانش فنی بهرتبادل نظر برايزبان بومی خود

 یواژگان يهاز اصالح خألیم و نیف و نظام مفاهیبه تعار یبخش نظم بهبود و برايمؤثر  يابزار

در  تواند میزبان ریز برنامهنهاد  عنوان بهفرهنگستان زبان و ادب فارسی  وبردکارهب یزبان فارس

.بردارديثرؤهاي ماین راه گام
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