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چکیده

هاي خـارجی برعهـدة فرهنگسـتان زبـان و      گیري براي واژه وظیفۀ خطیرِ تعیینِ معادل و تصمیم

تحقیقـات گسـترده و متنـوعی در بـابِ عملکـرد فرهنگسـتان در       حـال،  بااین .ادب فارسی است

واژه کـه عملکـرد یـک دورة دوازده     524در ایـن اثـر   نپذیرفته است،هاي تخصصی صورت  حوزه

هـاي   تـا، بـا تشـخیص روش   سالۀ فرهنگسـتان در حـوزة موسـیقی بـوده، انتخـاب شـده اسـت        

گزینـی در   هـاي کلـیِ واژه   و روشها شدة فرهنگستان، دربارة چراییِ استفاده از این روش استفاده

گزینی اسـتفاده کـرده اسـت کـه      از ده روش براي واژهفرهنگستان مجموعاً .این حوزه بحث شود

انتخاب معادل از زبان )2برداري،  گرته)1:ترتیب، تعداد استفاده از هر روش به این شرح است به

گیـري   قـرض )7اشـتقاق،  )6سـازي،   دورگه)5هاي مترادف،  تجمیع واژه)4ترکیب، )3فارسی،

نتـایج تحقیـق حـاکی از آن    .ادغـام )10ژگان کهـن،  استفاده از وا)9بسط معنایی،)8مستقیم، 

-2گیـري،   قـرض -1:روش کلـی را مشـخص کـرد   توان سه است که با بررسی  این ده روش می

شود ادعا  ها، به طور کلی میبا توجه به یافته.سازي جدید واژه-3وانتخاب معادل از زبان فارسی

بــا (انــد و ســپس  شــده گرفتــهن، قــرضهــاي بنیــادینِ موســیقیِ نــوی بســیاري از واژه:کـرد کــه 

.انـد  شـده سـاخته شـده    گرفتـه  هاي قرض ها و مشتقات متعددي از این واژه ترکیب)سازي دورگه

انـد و   گزینی شده برداري، معادل ها و ترکیبات، با استفاده از گرته همچنین تعداد معتنابهی از واژه

نتی ایران معادل وجود داشته، یـا معـادل   ها نیز یا در موسیقی س از واژه)شمار کم(براي قسمتی 

جدیدي ساخته شده است
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.فارسیزبان،موسیقی،فارسیادبوزبانفرهنگستان،گزینی واژه،سازي واژه:ها واژهکلید

مقدمه-1

سیاسـی، ،هنـري فرهنگـی، علمـی، مختلـف يهـا  هحوزدرجوامعارتباطتسهیلوگسترشبا

يهـا  هواژورود،اخیـر قـرن یـک درفنّاورانـه هـاي  پیشـرفت بـا ویـژه  به،...وگردشگريصنعتی،

اهمیـت وگرفتهخودبهچشمگیريسرعتفارسیزبانبه-ندارندمعادلیکه-بیگانههاي زبان

و)1،2002:4کارسترز(»زبانمعنادارةسازنداجزايعنوانِ به«فارسیيها هواژساختنویافتن

پـیش ازیـا -داردفارسیزبانِداخلبهنفوذدرسعیکهايبیگانهةواژهربارةدرگرفتنتصمیم

تعـداد انتشـار وفرهنگسـتان هـاي فعالیـت مستمرشدنِبا.استگشتهچنداندوصد-کردهنفوذ

تحقیقـات والتمقـا ود،شـ  میمنتشرمصوبيها هواژنامِباغالباًکهکتبیدرها هواژازتنابهیم

ارائـه هـا فعالیـت ایـن مـورد درپیشنهادهاییارائۀوگزارشنقد،بررسی،هدفبانیزپرشماري

.ودش می

دمـور يهـا  هراوگزینـی  واژهنوعِشناختیِ روشتحلیلِرویکردابمقاالتیارائۀبهنیازامروزه

تحقیقـاتی چنـین گسترش.ودش میاحساسپیشاز بیشفرهنگستانتوسطقرارگرفتهاستفاده

تخصصـی يهـا  هرشـت گزینـیِ  واژههـاي اولویـت وسـازي  واژهالگوهايارائۀبهتدریج بهواندت می

رشتهیکدردیگريبرگزینی واژهةشیویکترجیحِدررارشتههرخاصيها یویژگوبپردازد

ادبوزبـان فرهنگسـتان گزینـیِ  واژهشـناختیِ روشبررسـیِ .بازنمایـد هـا  هرشتسایربهنسبت

ازدرخـور تعـدادي نخستکار،اینبراي.استمقالهایناصلیِهدف،موسیقیةحوزدرفارسی

وجـداول درقالـب سپس.ودش میگردآوري)هنرةحوزبهمربوط(فرهنگستانمصوبِهايهواژ

ود؛شـ خواهدگویاشکلیبهفرهنگستانةاستفادمورديها شروبازنمودندرسعینمودارهایی

.شدخواهدپرداختهنتایجقیاسوتوصیفوتحلیلبهآنازپس

گزینـی معادلدرفرهنگستانةاستفادمورديها شرو«:تااستآنبرسعی،ژوهشپایندر

بـا هـا  شروبرخـی ازبیشتراستفادةیلدال«برنیزوشودبررسی»موسیقیةحوزيها هواژبراي

ازمـدلی وانتـ  مـی آمـاري اطالعـات تحلیـل ازاسـتفاده بـا .شـود فکندهپرتوي»آماربهتوجه

بـا راگزینی واژهيها شرو،دیگرعبارتبه،ختشنابازاستموسیقیةحوزةویژکهراگزینی واژه

تالشسدر مینظر به.پرداختدالیلتفسیربهوبرشمردحوزهایندرکاربردشانمیزانبهتوجه

1. A. Carstairs
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نزبـا رویکـرد ،درازمـدت در،گونـاگون يهـا  هرشـت سازي واژهالگوهايبهنسبیدستیابیِبراي

ازبرخـی .دسـاز  مـی تـر یافتـه سـازمان وتـر فعالبیگانهيها هواژفزایندةورودبرابردررافارسی

بـه سـرعت بـه زبـان بهورودازپس،دارندبسیاريةاستفادبسامداینکهدلیلِ به،بیگانهيها هواژ

بـا بایـد فرهنگستانتخصصیِيها هگروبنابراین،وند؛ش میتبدیلمقصدزبانِدرمعمولايواژه

شـده گزینـی  واژهرشتهآندردالیلیچهبهوییها شرووالگوهاچهباگذشتهدراینکهبهعلم

گویـا ومتناسـب ايواژهوکنندرصدهستندفارسیزبانبهورودحالدرکهراییها هواژاست،

تـازه اياسـتفاده فارسی،زباندرموجودايواژهازیابسازندبیگانه،ةواژگیرشدنِهمهازقبلرا

.کنند

ارائـه متعـددي نظـران  صاحبتوسطسازي واژهفرآیندهايِبارة درمتعددييها يبندتقسیم

اسـاسِ تااست  شدهسعیمقالهایندر.ه تشابه و افتراق زیادي هستندوجودارايکهاستشده

بـا وباشـد سـازي  واژهيها شرومورددر)2010(1یولجورجمعروفبنديِتقسیم، کارابتداییِ

کـه ییهـا  یویژگـ بـه توجهبانیزوداردراخودخاصدقائقوظرایفگزینی واژهاینکهبهتوجه

.شودافزودهي کلی یول ها شروبهنیزدیگرروشچند،داردخاصيها هحوزدرگزینی واژه

یکبهفارسیادبوزبانفرهنگستانگزینیِ واژهبررسیِاست که بحث دربارة  یادآوريبهالزم

)معادل524حدوددرو  ساله12(خاصزمانیةبازیکبهو-موسیقیةحوز-خاصةحوز

.آیددستبهمفیدتروتردقیقنتایجیتاشدمحدود

مبانی نظري و پیشینه پژوهش-2

:کند میسازي را تحت عناوین زیر معرفی  فرآیندهاي کلی واژه)2010(یول

ي سازکوتاه)6،6)آمیزش(ادغام )5،5ترکیب)4،4برداري گرته)3،3گیري قرض)2،2ابداع )ا

)11،11اشتقاق)10،10يسازسرواژه)9،9مقولهییر تغ)88روپسسازيِ  کوتاه)7،7)اختصار(

.14آوا نام)13،13یاسق)12،12چندگانهیندهاي فرآ

1. G. Yule 8. backformation
2. coinage 9. conversion
3. borrowing 10. acronyms
4. calque 11. derivation
5. compounding 12. multiple processes
6. blending 13. analogy
7. clipping 14. onomatopoeia
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ابکهداشتاشارهوانت مینیزدیگرروشچندبهاست،برشمردهیولکهییها شروبرعالوه

آثاردرتخصصیةحوزهرخاصمسائلنیزوفرهنگستانوگزینی واژهپیرامونمسائلبهتوجه

.بودخواهندکارمبنايیولفرآیندهايکناردرهشوپژایندرواستشدهذکرپژوهشگران

قـرض دیگرزبانازواژهریشۀآندرکهاستسازي واژهاز خاصینوع:1سازيدورگه-الف

،خـارجی زبـان یـک الگوهـاي ازاسـتفاده با،موجودریشۀبایاودش میسازي واژهوشدهگرفته

درعمومـاً ، فارسـی زباندرسازي واژهنوعاینازمتنوعیومتعدديها هنمون.ودش میسازي واژه

رخ داده  عامیانـه زبـان وطنـز تـا ادبـی وعلمیاهدافازمتنوعمقاصدباوعربیزبانباارتباط

مختلـف بسـامدهاي بـا نیـز انگلیسـی زبـان مـورد درروشاینمختلفيها هحوزدراما؛است

سـمیعی، (...و دکورسـاز ،سـاز فـیلم اخـالق، خـوش بدعاقبت،داوطلب،مثل).استشده استفاده

درواژهایـن پـدال، جـاي بـه پاافشـار ةواژماننـد :ها شگویواژگانازاستفادهبا-ب؛)1380

ایفـا رااتومبیـل درپـدال نقشکهودش میاطالقبافیپارچهدستگاهدرابزاريبرقاینیگویش

مـثالً (نـو کـامالً مفـاهیم برايباستانیهاي زبانازاستفاده-؛)1384زمردیان،(ندک می

يهـا  هواژبـراي گزینـی معـادل بـراي میانـه فارسیازویراستنورایانیدنمصدرهايازاستفاده

اگرجدیدمفهومیکورودبابرخورددر:معناییبسط-؛)1384زمردیان،()کامپیوتروادیتور

دیگـر مفهـوم دروهسـتند موجـود گیرندهوامزبانزبانیِنظامدرکهکنیماستفادهییها هواژاز

ماننـد دهـد؛  مـی رخمعنـایی بسطکاربریم،بهجدیدمفهومیدرراها آنماووند؛ش میاستفاده

steeringمفاهیمبرايرکابوفرمان wheelوpedal)1380شناس،حق.(

کـه دیگـري راهکارهايبهتابودخواهدآنبرمقالهنویسندگانتالشکهاستذکربهالزم

.شودتوجهنیزاست بستهکاربهبیگانهيها هواژمعادلِبرايتعییندرراستايفرهنگستان

ارائـه مقـاالتی وگرفتـه صـورت تحقیقـاتی تاکنونفرهنگستانگزینیِ واژهوسازي واژهمورددر

نـام وانیمتـ  مـی رازیـر مواردکنیماشارهآثاراینمهمِمفادوموضوعاتبهبخواهیماگر.اند شده

:ببریم

گزینی واژهانواع

شـهین دکتـر توسـط »دومزبـان درگزینـی  واژه،اولزباندرگزینی واژه«عنوانتحتاي مقاله

آندرگزینـی  واژهانـواع بنـديِ تقسـیم نـوع وعنوانکهاثرایندر.استشدهنوشتهزادهنعمت

1. hybridization
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نـوعِ دوبهکلیةدیدگاازگزینی واژهاست،االصلآرژانتینیشناسِاصطالح،1سگرخوانازملهم

پیرامـون اصـلی بحـث وودشـ  مـی تقسـیم دومزبـان درگزینـی  واژهواولزبـان درگزینی واژه

.ستها یگزینواژهاینهاي تفاوتالبتهوهاشباهت،ها یویژگ

کـه موجـودي یـا پدیـده بـراي واژهانتخـاب یاخلقازاستعبارتاولزباندرگزینی واژه

کهاستمعتقد)1990:352(سگرهرچند.ودش میروروبهآنباباراولینبرايزبانسخنگوي

در،»اسـت علمـی مختلـف يهـا  هرشـت درجدیدمفاهیمظهورنتیجۀاولزباندرگزینی واژه«

جدیـد موجـود یـا پدیدهنامازاطالعیگونههیچسخنگواولیهگزینی واژهیااولزبانگزینی واژه

زبـانی سـابقۀ همـواره ثانویـه گزینـیِ  واژهیـا دومزبانگزینیِ واژهدراماندارددیگرهاي زباندر

زبـان سـخنگوي یعنیاست؛بنیادمصداقوبنیادمفهومگزینی، واژهاین،دیگرزبانبه.داردوجود

).237-1384:238زاده،نعمت(داردگذارينامبهنیازکهودش میمواجه ايپدیدهبا

گزینی واژهدراستداللانواع

بنـديِ  تقسـیم وشـرح بـه »گزینـی  واژهدراستدالل«عنوانتحتاي مقالهدرزاده نعمتشهین

ردیـا تصـویب وپیشـنهاد دالیـل ازآگـاهی ،ويۀگفتـ به.استزدهدستهاییاستداللچنین

درمطروحهمباحثازبرگرفتههمگیمقالهشواهدکهاستداشتهبیانوي.دارداهمیتها هواژ

کـه پـردازد  مـی استداللپنجشرحومعرفیبهواست؛فارسیادبیاتوزبانگزینی واژهشوراي

درمعـادل یـک انتخـاب اولویـت ،پیداسـت اسـمش ازکهگونهآن:سابقهاستدالل:ازندا عبارت

داشـته بیشـتري ةاسـتفاد ۀسابقمعادلیک.یکسانشرایطبامعادلچندبینکهاستصورتی

بـه توجـه بـا اصـلی، ةواژبهمعادلآواییِنزدیکیِ،استداللنوعایندر:آوایی هماستدالل؛باشد

:همـاهنگی اسـتدالل .گیردمیقرارتوجهموردود،ش میسپردهذهنبهوپذیرفتهترآساناینکه

.رود کار مـی  بهیکسانمعناییةحوزبا ییها هواژبرايگزینیمعادلدر ارتباط با استداللنوعنیا

داشـته همخـوانی هـم ظـاهري وسـاختاري ازنظرها معادلاینکهودش میسعیمواردایندر

محتوامـدار یامدارنقشيها شنگربینمفهوم،براساساستداللایندر:نگرشاستدالل؛ باشند

اسـتدالل نـوع نیادر :گرایشاستدالل؛نندک میگزینی واژهاساسآنبرونندگزیمیبررایکی

زاده،نعمت(.ندک میپیدااهمیتشده انتخابهايمعادلمورددرنمخاطباترجیحاتوذائقهبه

1380.(

1. J. sager
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سازي واژه

منظرهايازگوناگونیمقاالتست،اگزینی واژهدرفرهنگستاناصلیابزارکهسازي واژهمورددر

بـر آثـار، ایـن بنديتقسیمازفارغتااستآنبرسعیمجالایندر.استشدهنگاشتهمختلفی

عنـاوین دارايبررسـی مـورد مقاالت.شودانداختهنگاهیشناسیواژهکلیموضوعبامقالهچند

.متن درونسازي واژهو سازي واژهوقیاس،اشتقاقوترکیب،سازي واژهفرآیندهاي:هستندزیر

سازي واژهفرآیندهاي

شـده نگاشـته )1384(زمردیانرضاتوسط»فارسیدرسازي واژهفرایندهاي«عنوانِبااي مقاله

برخـی دروهـا  هواژآننقـد وبررسـی بهشده انتخابهايلمعادبررسیبااثرایندروي.است

چهارمقالهپایانیبخشدروپردازد؛ میمخاطبانتوسطآنهامقبولیتعدمومقبولیتبهموارد

واشتقاقروش)1:ندک میمعرفیفارسیزباندرسازي واژهمطلوبيها شروعنوان بهراروش

مـردم ۀوسـیل بـه کـه ییهـا  هواژ)2؛فارسـی زبـان درپربسـامد عناصرازاستفادههمراهترکیب

بـراي باستانیهاي زبانازاستفادهبا)4؛ها شگویواژگانازاستفادهبا)3؛ودش میوشده ساخته

.نوکامالًمفاهیم

اشتقاقوترکیب

)گیالنـی (سـمیعی احمـد از»سـازي  واژهابزاردواشتقاقوترکیب«مقالۀبخشاینکارمبناي

کـه ماردشـ  مـی برسـازي  واژهبـراي رامختلفـی يهـا  هراکـار ابتدايدرواست؛ا)1380:214(

:ازاند عبارت

ازنـوعی خـود کهسازيدورگه،ها هوندوارووندهابااشتقاق،گروهیوصرفیازاعمترکیب

ةمـرد هـاي  زبانازگیريوام،زبانیتصرفبابیگانههاي زبانازگیريوام،استاشتقاقوترکیب

.عناصرتباروریشهواصالتبهتوجه بیواژهبرساختن،ها شگویازگیريوام،خانوادههم

سازي واژهوقیاس

قیـاس مـورد (وندشـ  میاستفادهزبانآناهلتوسطگاهزبانیکدرموجودالگوهايوها طرح

پذیرفتـه زیـاد مقبولیـت بـا گـاه نـو يهـا  هواژاین.شودتولیدنوکامالًايواژهتا)گیرند میقرار

.وندشـ  مـی نافزودهزبانآنواژگانیةدایربهونندک میندریافتراعمومیاقبالگاهووندش می

کـودکی وقتـی مثالً(.دانستقیاسۀمقولازوانت میراکودکانجذابونوآورانهيها سازي واژه

راآناگـر وهاسـت زباندرتغییرایجادعواملازقیاس).»هستنه«گویدمی»نیست«جايبه
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نجامـد بیجدیـد واژگـان سـاخت بـه وانـد ت مـی دهیم،قرارتولیدونوآوريبرايابزاريعنوان به

).1380شقاقی،(

متن درونسازي واژه

کـه نـد ک مـی مطـرح گزینـی  واژهوسازي واژهبرايراسازوکارچهارنخست)1380(شناسحق

صـرف دسـتگاه کمـک بـه (سـازي  واژه، نحـوي ترکیـب ، معنـایی بسـط ، گیـري وام:ازاند عبارت

صرفونحويترکیبمورددوتنهامواردازهریکبارةدرتوضیحاتیارائۀباسپساو.)اشتقاقی

رااشـتقاقی صـرف کمـک بـه سـازي  واژههـم دوایـن میاناز.داند میفزایندهوزایارااشتقاقی

تقسـیم نـوع دوبـه راآنودانـد  مـی تـازه يهـا  هواژبهفارسیزبانةفزایندنیازهايپاسخگوي

او.دهـد  مـی توضـیحاتی هرکـدام مورددرومتن درونسازي واژهو  متنبرونسازي واژه:ندک می

فارسـی زبـان درواژگـانی کمبودهـاي بـراي قطعـی عالجرامتن درونسازي واژه)496:همان(

.داند می

فرهنگستانعملکرد

ادبوزبـان فرهنگستانيها هواژمعناشناختیهايشاخص«عنوانتحتاي مقالهبخشایندر

دوبـه وانتـ  میرافوقمقالۀ.گیرد میقراربررسیمورد)1384(پرویزينسریننوشتۀ»فارسی

بخـش واسـت  شناسی اصطالحعلممورددرنکاتیحاوينخستبخش:کردتقسیمکلیبخش

توجهبابخشایندر.دارد1381سالتافارسیادبوزبانفرهنگستانعملکردبهنگاهیدوم

مـورد درآمـاري ارائـۀ بـه نویسـنده شناسـی،  اصطالحبخشدرشده تحلیليها يبندتقسیمبه

.پردازد میفرهنگستانرویکرد

ویژگیاساسبرآمار

تـا فرهنگسـتان مصـوب يهـا  هواژازمورد1569نتایج حاصل از بررسی )1384:298(پرویزي

نظـر ازآنازايخالصـه کـه کرده است ارائهکمترینبهترین بیشازرا در جدولی  1381سال

ووضعیتومحلوجایگاهبهبار302؛ استشدهتوجهعملکردیاکارکردبهبار421:گذردمی

یـا شـکل بـه بـار 231؛ استشدهتوجهفاعلینقشوکارکردبهبار271؛ استشدهتوجهنوع

توجـه عملحاصلونتیجهبهبار123؛ استشدهتوجهدرونیویژگیورنگیااندازهیاجنس

بـه شـباهت بـار 90؛ اسـت شـده توجـه عملوکارةشیویاتولیدروشبهبار107؛ استشده
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شـده توجـه عاملبهبار1وقابلیتبهبار23؛ استقرارگرفتهتوجهمورددیگرخارجیمصداق

.است

روش پژوهش-3

بررسیمورديها هواژ

فارسـی ادبوزبـان فرهنگستانکههستندییها هواژتحقیق،اینبراينیازمورداولیۀاطالعات

فرهنـگ نامباهایی کتابدر1388تا1376هايسالطیخارجیواژگانبرايمعادلعنوان به

مختلـف هـاي معـادل ازايمجموعهشاملهاکتابازیکهر(استکردهمنتشرمصوبيها هواژ

سالهدوازدهزمانیبازةدرمنتشرشدههايکتابمجموعاز.)ستامتنوعيها هرشتوها هحوزدر

ةحـوز هـاي معـادل تمـامی تقریبـاً کـه -فرهنگستانمصوبةواژ524تعداد)1388تا1376(

.شداستخراج-ستا زمانیةبازایندرموسیقی

.شـود شناسـایی استفادهموردروشتاشدبررسییکبهیکایشانهمعادلوها هواژتمامیابتدا

معـادل خـارجی، واژةشـامل کـه شـود ارائـه فراگیـر وجـامع جدولیتاشدآنبرسعیسپس

درصـدها وآمـار فراگیـر جـدول ایـن از.باشـد معـادل منبعوشده دادهتشخیصروشمصوب،

تالشهمچنین.شدارائهنمودارهاآماراینپایۀربوشدمنعکسدیگرهايجدولدرواستخراج

ازخـارج کـه خـاص مواردبرخیدرفرهنگستانخاصراهکارهايازنیزاطالعاتیوآمارتاشد

هـر تفکیکـی آمارهـاي ودرصـدها وآمـار آن،ازپس.دشودرج،استکلیيها شروچارچوب

زبـان فرهنگستانگزینیِ واژههاياولویتوکلیمدلازندا عبارتمباحثعمده.شدبحثروش،

يهـا  شروبهنسبتروشچندیایکزابیشتراستفادةدلیلوموسیقیحوزةدرفارسیادبو

خـاص راهکارهـاي برخـی بـه مربـوط آمـار توضـیح جهـت درشـد همتالشیهمچنین؛دیگر

.شدارائهآیندهمطالعاتبرايپیشنهادهاییسپسوگیري نتیجه،بحثپیدر.فرهنگستان

بحث و تحلیل-4

بهموسیقیةحوزدرروشهرازاستفادهدرصدوتعدادنموداروجدولبهتوجهبابخشایندر

:روشهرازاستفادهآمارنخست.ودش میپرداختهآماراینپیرامونبحث

موسیقیدرحوزه هاي واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسیروشازاستفادهدرصدوفراوانی-1جدول
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مثالدرصد استفادهتعداد استفادهنام روش

Music%10.2ادغام video نماهنگ

پویه  Movement%234.4اشتقاق

تنظیمArrangement%112.1بسط معنایی

زینت ,Grace,Ornament%7714.7هاي مترادف واژهتجمیع 

ترانه پرداز Songwriter%8716.6ترکیب

Note%6011.5سازي دورگه head سر نت

پادصدا Antiphona%81.5هاي کهن استفاده از زبان

کنسرتو  Concerto%173.2گیري قرض

زنگ گاو Cowbell%13325.7برداري گرته

یافتن معادل از واژگان فارسی 

موجود 

10520.1%close فرود

524100تعداد کل

در حوزه موسیقی هاي واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسیروشازاستفادهفراوانی-1نمودار
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بهزیادترتیببهدر حوزه موسیقی یفرهنگستان زبان و ادب فارس ینیواژه گز يهاروشازاستفادهدرصد-2نمودار

کم

رااسـتفاده ترینبیشـ روشاینازفرهنگستان:)درصد25.7مورد135(يبردارگرتهروش

خواهدبحثبعداًکه(باستانیوسنتیموسیقیدرموجوديها هواژبرعالوهامروزه.استداشته

هـا ایـن واژه ؛اسـت شدههازباناکثرواردیالملل بینموسیقینوینزباناززیادييها هواژ،)شد

سـازي دورگـه وگیـري  قـرض مبحثدر(نیستندجایگزینیقابلدیگر کهانددواندهریشهچنان

جلوگیريوزبانبهنفوذدرزیاداستعدادایندرنظرگرفتنِبافرهنگستان،)ودش میبحثبیشتر

ترجمـه بـه موارددرصد25در،)هستندها هواژترینیالملل بینجزوکه(بیشتريها هواژنفوذاز

فرهنگسـتان سـد ر مـی نظـر  بهاست؛ بنابراین، پرداختهعباراتلفظبهلفظوکلماتاللفظیتحت

؛کنـد جلـوگیري زبـان درواژهخودنفوذازاصل،بهترجمهتریننزدیکارائۀباتااستکوشیده

Churchبرايمثالً cadenceبـراي یـا شـده اسـتفاده »کلیساییفرود«ازOpen positionاز

.»بازوضعیت«

دیرپـا هنريموسیقی:)درصد20.1مورد،105(فارسی موجود معادل از واژگان  افتنی

اسـت بدیهی.داردوجوددیربازازموردایندربسیاريگونِگونهآثاروتألیفاتواستایراندر
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مشـترك يها شبخبهمربوطکهواژگانازايدسته،خارجیموسیقاییواژگانبابرخورددرکه

درفرهنگسـتان .دارنـد فارسـی زبـان درمعـادلی اسـت، نوینموسیقیوایرانیسنتیموسیقی

کنـد مصـوب وبیابدفارسیموسیقاییواژگانیةدایرازرامعادلیاست توانستهها هواژپنجمیک

يهـا  هرشـت ویـژه  بـه ،ها هرشتسایربهنسبتکهگفتبتوانشایدواست؛توجهی قابلدرصدکه

بـراي فرهنگسـتان وبودهدیربازاز»تحریر«ایرانیموسیقیدرمثالً.داردباالتريدرصدعلمی،

.استنداشتهدشواريکار معناست،همانبهکهmelismaگزینیمعادل

اسـت، بـوده جدیـد سـازي  واژهبـه نیـاز کهموارديدر:)درصد16.6مورد،87(ترکیب

درروشیکازبیشمتعديموارددرالبتهاست،داشتهراسهمترین بیشدرصد16باترکیب

درتـوجهی  قابـل سـهم ترکیـب کـل، درامـا ،اسـت رفتـه کـار بـه واژهیکبرايمعادلساختن

»پـرداز ترانـه «songwriterبرايو»شباهنگ«nocturneبرايمثالً.استداشتهسازي واژه

ةحـوز درسدر مینظر بهوست؛ها شروپرکاربردترینازیکیهموارهترکیب.استشدهبرگزیده

در،اسـت تـر نزدیـک ترکیـب بـه موجـود يهـا  هواژساختاريالگوياینکهبهتوجهباموسیقی

.استداشتهايویژهجایگاهترکیبنیزجدیديها هواژساختن

يهـا  شتـال بـه کلـی نگـاهی در:)درصـد 14.7مـورد، 77(مترادفيها هواژتجمیع

ازیکـی واژه،سـاخت فرآینـدهاي ازفـارغ بیگانـه، يهـا  هواژبرايعادلمتعییندرفرهنگستان

ازاجتنـاب وکـاري مـوازي ازپرهیـز بـا کهاستسازيیکپارچهآنواستتوجهقابلکارهاراه

مـوارد، درصـد پانزدهحدوددرفرهنگستانْ.توأم است مترادفيها هواژبرايمستقلگزینی واژه

مثالً.استبرگزیدهمعادلبرایشانسپسوکردهبنديدستهوپیدارامعنیهميها هواژنخست

Turkishةواژشـش بـراي  crescent،Bell tower،Bell tree،Chapeau chinois،

Chinese hat،Chinese pavillon،Jingling johnny،schnellbaumبـر همگیهک

بـر عـالوه پـژوهش ایـن در.اسـت برگزیدهراترکیچغانهواژهنند،ک میداللتواحديموضوع

نیـز مستقلروشیعنوان بهاستعمالْکثرتدلیلهبراهکاراینها،معادلساختفرآیندبهتوجه

.استشدهذکر

استبودهپراستفادهتقریباًيها شروازسازيدورگه:)درصد11.5مورد،60(سازيدورگه

.گیـرد  مـی قـرار بحـث مـورد گیـري  قـرض وترکیـب يهـا  شروازمسـتقل ،دلیـل به همین و

ــتان ــاتفرهنگس ــمکلم ــادینیومه ــلبنی ،rhythm،chorale،Concert،concertoمث
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flute،Note،Pop musicشـده فارسیزبانواردرشتهایناهالیتوسطسرعتبهکهرا...و

نـت، فلـوت، کنسرتو،کنسرت،کرال،ریتم،صورت به وکردهگیري قرضمستقیماًاند،جاافتادهو

کـار بـه آنهـا درهـا  هواژایـن کـه دیگريهايترکیبدراما، استکردهمصوب...وپاپموسیقی

مشـتق ومرکـب فارسـی ونـدهاي وهـا واژهباراشدهگرفتهقرضواژهاصلفرهنگستان،اندرفته

،گیـري  قرضواشتقاقوترکیبازنظر صرف،شیوهاین.استکردهارائهدورگهمعادلیوساخته

اسـتفاده کثرتبهتوجهباسدر مینظر بهوودش میبحثمقالهایندرسازيدورگهمدخلتحت

هايلامثبیناز.باشدفرهنگستانمهمتصمیماتازرشتهایناهالیبینمقبولیتداشتننیزو

rhythmic،Rhythmic:نـیم ک میاکتفازیرمثالبهپرشمار anticipation،Rhythmic

motive،Rhythmic variant،polyrhythm،polyrhythmicازهمگـــــیکـــــه

Rhythmانگـاره ،ریتمـی تعجیـل ریتمـی، :انـد شـده گزینی واژهزیرصورت  بهواندشده ساخته

.چندریتم،چندریتمی،ریتمیبدیل،ریتمی

سـازي  واژهآندرکـه سـت اییهـا  شروازیکـی اشتقاق:)درصد4.4مورد23(اشتقاق

رابیشـتر تنـوع بـا سازي واژهامکان،دلیلهمینبهوپذیردمیانجامها هوندوارووندهاۀوسیلبه

ماننـد دارد،گسـترده کـاربرد گزینـی  واژهبرايهازبانهمۀدرودهد؛ میقرارسازواژهاختیاردر

beaterبراي»دستانه«انتخابیااستشدهجایگزین»کوبه«باکهslideبـراي »گـان سه«و

Trichord.هـا آندرکهاستموارديتنهادرصد4اینکهاستمهمبسیارنکتهاینذکرالبته

اکثـر دررااشـتقاق ازردپـایی االوقرارگرفتـه استفادهمورددیگريرویکردهیچبدوناشتقاق

.یافتوانت میدیگريها شرو

همانطور که اشـاره شـد، بـا ورود موسـیقی     :)درصد3.2مورد،17(مستقیمگیري قرض

هـاي موسـیقی در زبـان     خأل معـادل بـراي بسـیاري از واژه   هاي این رشته، کرده نوین و تحصیل

در محافـل، معـادل کـه مهـم و پرکـاربرد بودنـد،     برخی از این واژگان بدون.فارسی پدیدار شد

سرعت در زبان فارسی ریشـه  گرفته و استعمال شدند و بهقرضهاي این رشته،تألیفات و کالس

شـده رسـمیت بخشـیده   گرفتـه هاي بنیـادینِ قـرض  فرهنگستان نیز این به این معادل.دوانیدند

.استناپذیراجتنابمواردازبرخیدرگیري قرضها،زبانبینهايبستانبدهدر.است

واژگـان برابـر درفرهنگسـتان ،مـوارد ازايپـاره در:)درصـد 2.1مورد،11(معناییبسط

کـرده اسـتفاده جدیـد معناییدرها هحوزسایرواژگانازجدید،واژگانساختنجايِبهخارجی
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بـوده کاربردکميها شروازودستوريۀمقولدرنهوبودهمعناییحوزةدرفقطتغییرات.است

يهـا  هحـوز درمعنیچندداراينیزخارجیواژةاصلخودکهگرفتهانجامموارديدربیشترو

.anticipationبـراي »تعجیـل «یـا Variationبـراي »مبـدل «ماننـد اسـت؛ بودهمختلف

.استندادهنشانخوشرويزیادگزینی واژهازنوعاینبهفرهنگستانشد،اشارهکهچنان

ونـدهاي وواژگـان ازمعـدود موارديدر:)درصد1.5مورد،8(کهنواژگانازاستفاده

ایـن .antiphonaبـراي »پادصدا«ماننداست؛شدهاستفادهگزینی واژهوسازي واژهبرايکهن

عدمومقبولیتکسبعدموانت میرادلیلشاست که داشتهکمتريکاربردهمگزینی واژهنوع

.دانستها هواژاینبودنغیرعاديوعمومیاستفادة

musicبرايوباریکتنهاروشاین):درصد0.2مورد1(ادغام videoکـه رفتهکار به

فرهنگسـتان .)اسـت صـفر حددرالواقعفی(ستا پائینیآماربسیاروشدهجایگزیننمآهنگبا

زیـادي يها هواژکنونتاهمفارسیزبانخودالبتهواستنرفتهگزینی واژهروشاینسراغزیاد

درسـعی شـرط بـه (بتواندسازي واژهنوعاینسدر مینظر بهامااست؛نکردهتولیدجنسایناز

سازي واژهبرايخوبیوسودمندروش)ها هرساندرتبلیغاتکمکبهوکلماتکردنِآهنگخوش

.باشدگزینی واژهو

یـافتن  )2،گیـري  قـرض )1:برشـمرد وانت میراکلیروش3،جزئیروش10ِایناز میان 

.سازي واژه)3ومعادل از واژگان فارسی موجود 

وانتـ  مـی یادشدهکلیِروش3درپیشینآماربندي تقسیمواستفادهباوجدیدآمارارائۀبا

رویکـرد نیـز وموسـیقی ةحـوز درموجـود يهـا  یگـ ژویمـورد دربحـث بـه تـر جامعنگاهیبا

.پرداختها  یویژگبهتوجهباگزینی واژهامردرفرهنگستان

اسـتفاده بـار 208کـه )بـرداري  گرتهسازي،دورگهمستقیم،گیري قرض:شامل(گیري قرض-1

يهـا  هواژتجمیـع معنـایی، بسـط :شـامل (یافتن معادل از واژگان فارسی موجود-2؛استشده

در زبان فارسی  )در همان مفهوم(مراجعه به معادلی که از قبل کهن،واژگانازاستفادهمترادف،

ادغـام، :شـامل (جدیـد سـازي  واژه-3؛اسـت قرارگرفتهاستفادهموردبار201کهموجود بوده،

.به کار گرفته شده است)بدون احتساب موارد تکراري(بار111که)ترکیباشتقاق،
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فارسیواژه گزینی در فرهنگستان زبان و ادب کلیروشسهازاستفادهدرصدوتعداد-2جدول

درصداستفادهتعدادکلیروشنام

%21240.5گیري قرض

%20138.3یافتن معادل از واژگان فارسی موجود

%11121.2سازي واژه

%524100کلتعداد

گزینی در فرهنگستان زبان و ادب فارسیکلیروشسهازاستفادهدرصد-3نمودار

:گیري قرض

توان بازشناخت که در مورد استفاده فرهنگستان، سه روش را میهاي با نگاهی به فهرست روش

ه شکل مستقیم و کامل، یا به شکل ناقص و ترکیبـی و  گیري است، یا بقرض ها رویکرد اصلیآن

،مسـتقیم گیـري  قـرض شـاملِ گیـري  بنـابراین، روش کلـی قـرض   .گیـري محتـوایی  یا با قرض

.اسـت داشـته رابسـامد کـاربرد  تـرین  بیشدرصد40.5باو با استبرداري گرتهوسازيدورگه

.بحث خواهیم کرد آمارمورددرسپسواندازیم  نگاهی میروشاینآماربهنخست

گیري قرضکلیروشاجزايازاستفادهدرصدوتعدادجدول-3جدول

درصداستفادهتعدادروشنام

%178مستقیمگیري قرض

%6028سازيدورگه

%13564برداري گرته

%212100کلتعداد
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گیري قرضکلیروشاجزايازاستفادهدرصدنمودار-4نمودار

بـه کـه باشـد داشـته خاصـی دالیـل ،گیـري  قرضکلیروشازپرتعداداستفادهسدر مینظر به

:ودش میاشارهمواردي

برخیمعادل،بدونيها هواژبارةدراندیشیچارهازقبلکهستا ییها هرشتجزوموسیقیۀرشت

.شـدند به کار گرفتـه گستردهطوربهوسرعتبهوگرفتهقرضبودندپرکاربردومهمکهآنهااز

کـرده مصـوب مستقیمگیري قرضةشیوهمینبارابنیادینومهمکلماتایننیزفرهنگستان

.است

کـار  بـه شـان اصـلی زباندرمتعدديترکیباتدرخوداند،شدهگرفتهقرضکهمهمواژگاناین

وهـا  هواژبـا راشـده گرفتـه قرضواژهاصلفرهنگستان،ها هواژاینهايترکیبمورددر.اندرفته

بـوده نیـز پرتعـداد کـه اسـت کردهسازيمعادلواستساختهمشتقومرکبفارسیوندهاي

ایـن درسـازي دورگهمدخلتحت،گیري قرضواشتقاقوترکیبازنظر صرف،شیوهاین.است

از،رشـته ایـن اهالیبینمقبولیتداشتننیزواستفادهکثرتبهتوجهباوودش میبحثمقاله

.ودر میشماربهفرهنگستانناپذیر اجتنابومهمتصمیمات

که همانطور که در و همانطور استهبسامد کاربرد را داشتترین بیشکهبودهروشیبرداري گرته

باشد که با وام گرفتن ایده و ذهنیت یک  چنین تواندپیشین ذکر شد هدف این روش میسطور 

.اصطالح، از نفوذ لفظ آن در زبان فارسی جلوگیري شود
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یافتن معادل از واژگان فارسی موجود

کهـن واژگانازاستفاده،مترادفيها هواژتجمیع،معناییبسطشاملکهمعادلدارايهايواژه

تبـه ردومـین درصـد 38.3بـا اسـت، فارسـی زبـان در)با همان مفهوم خـاص (معادلوجودو

بـه  سـپس وانـدازیم   نگـاهی مـی  روشاینآماربهنخست.استداشتهراکارگیري بهترین بیش

.خواهیم پرداخت آمارمورددربحث

فارسیزباندرموجودواژگانازمعادلیافتنکلیروشاجزايازاستفادهدرصدوتعداد-4جدول

درصداستفادهتعدادروشنام

%115.5معناییبسط

%7738.3مترادفيهاهواژتجمیع

%84کهنواژگانازاستفاده

در)در همان مفهوم(مراجعه به معادلی که از قبل 

زبان فارسی موجود بوده

10552.5%

%201100کلتعداد

فارسیزباندرموجودهايهواژازمعادلیافتنکلیروشاجزايازاستفادهدرصدنمودار-5نمودار

مد سـا بیشـترین ب تـرین  بـیش گیـري  قـرض روشازپس،فارسیيها هواژمیانازمعادلیافتن

ایـن دلعمـ دلیلدو.استداشتهبیشتريکاربردواژة جدیدساختنروشازوداشتهراکاربرد

موسـیقی وایرانـی ۀباسابقوسنتیموسیقیمیانمشتركيها شبخازبرخیوجودیکیراامر

درخـارجی متـرادف واژگانشناساییدرفرهنگستانخوبعملکرددیگريودانستبایدنوین

اجزايآمارمورددر.مترادفواژةچندیاودوبرايجایگزینیکتصویبآنگاهوموسیقیحوزة

:کرداشارهزیرمواردبهوانت میکلیروشاین
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واژگـان برابردرفرهنگستانمواردازايپارهدرکهکرداشارهبایدمعناییبسطروشمورددر-

کـرده اسـتفاده جدیـد معناییدرها هحوزسایرواژگانازجدید،واژگانساختنجايبهخارجی

بـوده کاربردکميها شروازودستوريۀمقولدرنهوبودهمعناییحوزةدرفقطتغییرات.است

مختلفيها هحوزدرمعنیچندداراينیزخارجیواژةاصلکهگرفته انجامموارديدربیشترو

.استبوده

بـراي کهنوندهايوواژگانازمعدودموارديدرکهگفتبایدکهنواژگانازاستفادهبارةدر-

.استشدهستفاده اگزینی واژهوسازي واژه

،فرهنگسـتان ..اسـت بودهفرهنگستانتوجهقابلراهکارهايازیکیمترادفيها هواژتجمیع-

وپیـدا رامعنـی هـم يهـا  هواژ،کـاري مـوازي ازپرهیزوسازيیکپارچههدفبا،سازي واژهوراي

.استکردهمعینراواحديمعادلبرایشانسپسوکردهبنديدسته

دقیقمعادلی، قبلاز، آنهاازبرخیبراي،خارجیموسیقاییواژگانبامواجههدرفارسیزبان-

واژگـانی ةدایـر ازرامعـادلی است توانستهها هواژپنجمیکدرفرهنگستان.استداشتهخوددر

ایـن کـه گفـت بتوانشایدواست؛توجهی قابلدرصدکهکندمصوبوبیابدفارسیموسیقایی

.داردباالتريدرصدعلمی،يها هرشتویژه به،ها هرشتسایربهنسبتروش

سازي واژه

آمـار کمتـرین درصـد 21.2بـا ،اسـت ترکیـب واشـتقاق ،ادغامشاملکهسازي واژهکلیروش

 نخست به آمار این روش نگـاه .استدادهاختصاصخودبهکلیروشسهبیندرراکارگیري به

.پرداختو سپس به بحث در مورد آمار خواهیم کنیممی

سازي واژهکلیروشاجزايازاستفادهدرصدوفراوانی-5جدول

درصداستفادهتعدادروشنام

%10.9ادغام

%2320.7اشتقاق

%8778.3ترکیب

%111100کلتعداد
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سازي واژهکلیروشاجزايازاستفادهدرصد-6نمودار

.اسـت داشـته راکمتـري استفادهمیزان،گذشتذکرشانکهکلیروشسهمیاندرسازي واژه

:برشمردکمتروقوعمیزاناینبرايوانت میچنددالیلی

گزینـی  واژهسـازي دورگـه بـا کـه ها هواژاینمتعددترکیباتوشده گرفتهقرضيها هواژوجود-

.اندشدهفارسیزبانداخلوشده

بـه بنـا (هـا  هواژازتـوجهی قابلبخشدربرداري گرتهروشازاستفادهبهفرهنگستانترجیج-

بـوده ثرمـؤ جدیـد کـامالً سازي واژهآمارکاهشبرمجموع،در)شدذکراینازشپیکهدالیلی

.است

.استداشتهاثرسازي واژهنآتبعِبهوگزینی واژهحجمکاهشبرنیزمترادفيها هواژتجمیع-

:داشتاشارهزیرمواردبهوانت میسازي واژهکلیِروشاجزايمورددر

ترکیـب .اسـت داشـته رااستفادهموردترینبیشترکیب،سازي واژهکلیِروشاجزايبیندر-

بـه توجـه نیـزْ موسـیقی ةحـوز درسـد ر مـی نظر بهوست؛ها شروپرکاربردترینازیکیهمواره

مـورد -اسـت ترنزدیکترکیببهکه–ها هواژاینساختاردرموجودالگوهايوموجوديها هواژ

.استبودهتوجه

آنهادرکهاستموارديتنهادرصد4اینکهاستمهمبسیارنکتهاینذکر،اشتقاقمورددر-

اکثـر دررااشـتقاق ازردپـایی االوقرارگرفتـه استفادهمورددیگريرویکردهیچبدوناشتقاق

.یافتوانت میدیگريها شرو

رسد که این فرآیند خیلی بیشتر از این نظر میبه ماا ها مشاهده شددادهدرباریکتنهاادغام-

.گزینی باشدتواند یاریگر متخصصین امر واژهمی
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گیرينتیجه -5

بیگانـه ةواژ524بـراي )1376-1388(ساله12دورةیکطیفارسیادبوزبانفرهنگستان

رافرهنگستانتوسطشدهاستفادهيها هرا.استکردهمنتشرومصوبمعادلموسیقیةحوزدر

کـه گفـت وانتـ  مـی ،درمجمـوع .کردبنديتقسیمکلیروشسهوجزئیروش10دروانت می

تحصـیل اسـتفاده، کثـرت دلیل بهفارسیزبانبهورودبدودرموسیقی،مهميها هواژازبخشی

بـه حـوزه، ایـن درگزینـی  واژهبـراي منـد نظامسازوکارنبودوفرنگدرموسیقیمعلماناولین

)ي مـورد بررسـی  در دوره(نیـز زبان و ادب فارسی فرهنگستانوشدهفارسیزبانواردسرعت

يهـا  هواژایـن از آنجاکـه  اسـت؛ کـرده گزینیمعادلمستقیمگیري قرضصورت  بهها را  این واژه

.انـد  رفتـه کـار  بـه نیـز يدیگـر متعـدد ترکیباتدرشاناصلیزباندر،شده گرفتهقرضبنیادین 

درفارسـی ونـدهاي بـا راشـده گرفتـه قـرض ةواژاصـل ،ترکیباتاینبامواجههدرفرهنگستان

کـه اسـت ذکـر بـه الزم.اسـت کردهتصویبمعادلعنوان بهرادورگهترکیباتیوجدیدايواژه

واژةبـه معـادل تـرین نزدیـک معموالًاینکهبهتوجهاب،اندشدهساختهروشاینباکههاییهواژ

مقبولیـت ،وشدهاستفادهحوزهایناهالیخودتوسطابتدامواردازبسیاريدر،هستندخارجی

فرهنگسـتان توسـط نیـز برداري گرتهروش.اندگرفتهقرارنیزفرهنگستانتصویبموردویافته

بـراي روشسـودمندترین ،فرهنگسـتان نظـر ازکـه سـد ر مـی نظـر  بـه است،شدهاستفادهزیاد

الفظـی تحـت ۀترجمبامعادلیارائۀ،فارسیزبانبهترکیباتوها هواژازبرخینفوذازجلوگیري

تعـدادي دلیـل، همینبه،داردنوینموسیقیبایمشترکيها شبخایرانیموسیقی.استبوده

وفرهنگستانتوسطکههستندفارسیزباندردقیقمعادلدارايموسیقیخارجیيها هواژاز

شـان اصـلی زباندرها هواژازبسیاريهمچنین،.اندشدهگزینی واژهوشناساییرشتهایناهالی

فرهنگسـتان شـده،  بررسیواژةپانصدبیش از ایندرهستند،معنیهمومترادفيها هواژداراي

چنـد یـا دوبـراي بندي دستهازپسوکردهشناساییرامعنیهميها هواژاینموردچندیندر

اقـدامی کـاري موازيازپرهیزبرايکهاستکردهتصویبوبرگزیدهرامعادلیکمترادفواژة

داشـته راکـاربرد نیتـر  شبـی اشـتقاق وترکیبيها شرو،سازي واژههنگامبه.استبودهثرمؤ

کمتـري بسـامد هـا  شروسـایر بهنسبتحوزهایندرواژة جدیدساختن،کلیطوربهامااست،

معناییبسطازاتاصطالحازمعدوديبرايفرهنگستانمذکور،يها روشبرعالوه.استداشته

فارسـی کهـن وندهايوواژگانازاستفادهباهمواژهچندبرايوگزینیمعادلموجوديها هواژ
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-به نظـر مـی  .استرفتهکار بهمجموعهایندرباریکتنهاادغامروش.استکردهسازيمعادل

جـایی بـراي خـودش در    به عنوانِ روشی خالق و راهگشا هنوز  سازي ادغامرسد که فرآیند واژه

انـدرکاران در ایـن مـورد    از صاحبنظران و دست.سازي زبان فارسی نجسته استفرآیندهاي واژه

.رودانتظار بیشتري می

بـه طـور   کـه واژگانیسازيِدورگهوگیري قرضبرابردرمقاومتعدمکلی، فرهنگستان باطوربه

)نیسـتند جـایگزینی قابـل اسـتفاده قـدمت وکثـرت دلیلِ بهو(اندشدهفارسیزبانواردکامل

جـا از   اسـتفادة بـه  ت؛ همچنـین، هـا داشـته اسـ   بینانه در قبال ایـن طیـف از واژه  سیاستی واقع

تـرین معـادل مـورد     نزدیـک ها و ترکیبات اصلی، واژهدر مواردي که با توجه به نوع برداري، گرته

اما در موارد معدودي نیز هایی کاربردي و مفید انجامیده است، ، به ساختن معادلنیاز بوده است

فرهنگستان اقدام بـه سـاختن واژة   اند، هاست قرض گرفته و استفاده شده سال ییها با اینکه واژه

شناسـایی واژگـان متـرادف و    رویکردهایی نظیرِ .نیستزیاد قابل توجیه که جدیدي کرده است

گنجاندن مـواردي  و همچنین  معنی براي دو یا چند واژة هم واحد گزینی معادل، بندي آنها دسته

در بـه آنهـا،   هاي مصـوب بـراي رسـمیت بخشـیدن      که در زبان فارسی معادل دارند در بین واژه

عـدم اصـرار بـر    یکـرد کلـی فرهنگسـتانْ    رو.مجموع به عملکرد فرهنگستان نظم بخشیده است

بـوده  )انجامـد  هاي سنگین و نـامقبول مـی   که به ساخت معادل(استفاده از واژگان کهن و ثقیل 

هاي عربی ثقیل اسـتفاده   سازي از وندهاي کهن و واژه براي واژهشمار است و تنها در مواردي کم

و نیـز در برخـی مـوارد     رسـد  نظـر مـی  تر به شده از اصل واژه نامأنوس که واژة ساختهکرده است

معادلی که ترکیبی از دو و حتی سه و چهار کلمه اسـت ارائـه   فرهنگستان براي یک واژة بسبط،

تـرجیح :نمایـد کـه  -این نکته ضروري مـی ذکر ،پایاندر.رسد نظر می که نامناسب بهکرده است

در هر زبانْ رویکرد مهمـی اسـت کـه بـه غنـا و       موجودواژگانمعناییبسطبرسازي واژهدادن

رساند و در رویکرد کلـی فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی نیـز چنـین       پویایی آن زبان مدد می

.تالشی مشهود است
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