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تاریخ دریافت مقاله ،9311/90/5 :تاریخ پذیرش9311/98/87 :

انگلیسی زبانشناسی تاکنون تدوین نشده اسات .اصاطالحناماۀ
چکیده :اصطالحنامۀ دوزبانۀ فارسی-
ِ
ساازی واژگاان ،جساتجو و
زبانشناسی در سازماندهی و نمایهسازی اطالعا مدارک علمی ،استاندارد
ِ
بازیابی اطالعا در پایگااههاای اطالعاا زباانشناسای و پاژوهشهاای مارتبط باا زباانشناسای و
شناسای دوزباناۀ
شناسی رایانشی کاربرد دارد .مهمترین چالش در تولید و تدوین اصطالحنامۀ زباان
زبان
ِ
ِ
علم زبانشناسی است .یاافتن معاادلهاای مناساب در زباان
فارسی -انگلیسی ،طراحی نقشۀ
مفهومی ِ
ِ
فارسی برای اصطالحا انگلیسای و نیاز وجاود دیادگاههاا و مکاتاب گونااگون در حاوزۀ ایان علام از
دشواریهای این پژوهش است .حضور متۀصصان زبانشناس فارسیزباان در گارایشهاای مۀتلاف
زبانشناسی و وجود منابع متعدد انگلیسی و فارسی در حوزۀ علم زبانشناسی ،همچناین برخاورداری از
دانش و تجربۀ طراحی نقشههای مفهومی و تدوین اصاطالحناماه برمبناای آن در پژوهشاگاه ایراناداک،
علم زبانشناسی در سطحی عمومی طراحای و تادوین شاود .ایان
فرصت مغتنمی بود تا نقشۀ
مفهومی ِ
ِ
فارسای تۀصصای در حاوزۀ زباانشناسای و باا توجاه باه
نقشه با استفاده از اصاطالحا انگلیسای و
ِ
1. rajabi@irandoc.ac.ir
2. alayi@irandoc.ac.ir
3. beheshti@irandoc.ac.ir
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تقسیمبندیهای علم زبانشناسی طراحی شد تا در پروژهای دیگر برمبنای آن ،اصطالحنامۀ زبانشناسای
دوزبانۀ فارسی -انگلیسی تدوین شود.
کلیدواژهها :اصطالحنامه ،نقشۀ مفهومی ،آواشناسی ،وااشناسی ،صرف ،نحو ،معنیشناسی.

 1مقدمه

2

الفباایی متاداول در فرهناگهاا ،دارای نظاام
اصطالحنامه گنجینهای از واژههاست کاه عاالوه بار نظام
ِ
شبکهای و مفهومی میان واژههاست .میان این مجموعه از واژههاا و اصاطالحا  ،رواباط معناایی ،نظیار
رابطۀ همارزی ،1رابطۀ سلسلهمراتبی 3و رابطۀ همایندی ،5برقرار است (محمدی و علیدوساتی.)9129 ،
نظام مفهومی که شامل انواع ارتباطا بین واژهها مایشاود ،در ساازماندهای و بازیاابی اطالعاا ،
این ِ
9
4
برنامهریزی آموزشی ،تحلیل اطالعا و علمسنجی کاربرد دارد و همچناین در تولیاد هساتانشناسای
مند یاک حاوزه از
وب معنایی ،1بهکار میرود .اصطالحنامه بهمنظور ارائۀ
ساختار نظام ِ
ِ
بهمثابۀ ابزاری برای ِ
نظام مفاهیم میان واژهها شکل گرفته است و برای ذخیاره و بازیاابی ماؤثر و مارتبط
اساس ِ
دانش بشری ،بر ِ
اطالعا آن حوزه تهیه میشود.
واژگان پذیرفتهشده در هریک از حوزههای داناش بشاری و تعیاین رواباط باین
اصطالحنامه با تعیین
ِ
نهاایی اطالعاا
ساازماندهی
اصطالحا  ،آنها را در قالبی منطقی و مفهومی میریزد و زمیناه را بارای
ِ
ِ
بازیاابی اطالعاا
گردآوردن واژههای معیار برای ذخیاره و
فراهم میآورد .هدف از تدوین اصطالحنامه،
ِ
ِ
یفیت کلیادواژههاا و افازایش قابلیات آنهاا بارای اساتفاده در
است .اصطالحنامه را میتوان ابزار ارتقای ک ِ
بازیاابی اطالعاا
مراحل دستیابی به اطالعا دانست .ارزشهای افازودهای کاه ایان ابازار در مرحلاۀ
ِ
بسط جستجو و افزایش جامعیت و ربط و نظایر آن ارائه کرده اسات ،موجاب گارایش بسایاری از
ازجمله ِ
ِ
اطالعاتی جدید ،به استفاده از اصطالحناماههاا در ذخیاره و بازیاابی اطالعاا و نیاز
احان نظامهای
طر ِ
ِ
طراحی نظامهای دانشمدار شد .کتابۀاناههاای دیجیتاالی و پایگااههاای اطالعااتی ،باا هادف توساعۀ
جامعیت و مانعیات در بازیاابیهاای کااربران و کماک باه آناان در توساعۀ ساؤال جساتجو ،باه تلفیا
ساازی
رواباط معناایی و غنای
گساترش
اصطالحناماههاا اقادام کاردهاناد .بسایاری دیگار نیاز در حاال
ِ
ِ
ِ
زیربنایی پایگاههای خود هستند .کاربرد اصطالحناماههاا در محایط وب نیاز اداماۀ هماین
اصطالحنامۀ
ِ
وب معنایی است (شث.)0213 ،8
تالشها و
نویدبۀش ِ
ههور ِ
ِ
3. hierarchical relationship
6. ontology

2. equivalence relationship
5. scientometrics
8. A. P. Sheth

1. thesaurus
4. associative relationship
7. semantic web
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ً
2
واژگاان
تعیاین
باا
و
شاوند
مای
تادوین
مفهاومی
هاای
نقشاه
بر
مبتنی
ها
نامه
اصطالح
معموال
ِ
روابط بین اصاطالحا  ،آنهاا را در قاالبی
پذیرفتهشده در هریک از حوزههای دانش بشری و تعیین ِ
نهاایی اطالعاا فاراهم مایآورناد .گفتاه
سازماندهی
منطقی و مفهومی میریزند و زمینه را برای
ِ
ِ
میشود واژهگزینی باید براساس تحلیل و سازماندهی به مفاهیم و رواباط میاان آنهاا انجاام شاود و
اصالی هار مفهاوم اسات
شبکههای مفهومی رایجترین روش تعریفنویسی شارح مشۀصاههاای
ِ
(مون 1و همکاران.)0211 ،
شناسای دوزباناۀ فارسای-انگلیسای ،طراحای
مهمترین چالش در تولید و تدوین اصطالحنامۀ زباان
ِ
ایجااد
افیکی منسجم اسات کاه بارای
نقشۀ
ِ
مفهومی ِ
علم زبانشناسی است .نقشۀ مفهومی ،یک طرح گر ِ
ِ
برروی یک ایاده
بندی ایدهها ،مفاهیم و موضوعا ِ مۀتلف بهکار میرود .نقشۀ مفهومی،
ِ
ساختار و طبقه ِ
عام معین (شاخه اصلی) متمرکز میشود و سپس شااخۀ اصالی باه شااخههاای فرعای تقسایم
یا مفهوم
ِ ً
میشود .معموال نقشههای مفهومی بهشکل سلسلهمراتبی سازماندهی میشوند .برای نمایش نقشاههاای
ِ
ِ
ترسایم معماولی ،نارمافزارهاای
هاای
روش
بار
عاالوه
،
ساختارمند
دیداری
مفهومی بهصور ِ یک نقشۀ
ِ
ِ
3
زیادی طراحی شده است ،مانند «اسکسماسند» که بهصور ِ رایگاان و ازطریا ِ اینترنات قابال دساترس
5
آفیس شرکت مایکروساافت وجاود دارد .یاافتن معاادلهاای
است و یا «وسزسو» که در مجموعه نرمافزار ِ
مناسب در زبان فارسی برای اصطالحا انگلیسی و نیز وجود دیدگاهها و مکاتب گوناگون در حوزۀ علام
شناس فارسایزباان در کشاور و
زبانشناسی ،از دشواریهای این پژوهش است .وجود متۀصصان زبان ِ
وجود منابع متعدد انگلیسی و فارسی در حوزۀ علم زبانشناسی ،همچنین برخورداری از داناش و تجرباۀ
احی نقشههای مفهومی و تدوین اصطالحنامه برمبنای آن در ایرانداک ،فرصت مغتنمی است تا نقشاۀ
طر ِ
انگلیسای
علم زبانشناسی طراحای و تادوین شاود .در ایان پاروژه ،نقشاۀ
مفهاومی فارسای-
مفهومی ِ
ِ
ِ
ِ
شناسای دوزباناۀ
زباان
ۀ
ناما
اصاطالح
آن،
برمبناای
دیگر
ای
پروژه
در
تا
شد
تدوین
و
احی
ر
ط
شناسی
زبان
ِ
فارسی -انگلیسی تدوین شود (رجبی و همکاران.)1311 ،

 2چارچوب نظری

4

عنوان اصطالحنامه شهر یافت ،اصاطالحناماۀ روژه باود کاه در ساال  9242باه
اولین اثری که تحت ِ
چاپ رسید .اصطالحناماه روژه درواقاع یاک طارح ردهبنادی اصاطالحا اسات و ارزش آن در نحاوۀ
ِ
معانی متفاو آنهاست .کپمانی دوپونت ،بارای نمایاهساازی مادارک
ارتباطدادن میان مفاهیم با توجه به ِ
ایی
شیمی و مهندسی شیمی ،پایه ِ
گذار اصطالحناماۀ مهندسای شایمی شاد کاه توساط مؤسساۀ آمریکا ِ
3. Xmind

2. B. Moon
5. P.Roget

1. concept map
4. Visio
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مهندسان شیمی در سال  9199منتشر شد .ایان اصاطالحناماه ،مبناای توساعۀ اصاطالحناماۀ واژههاای
تعداد اصطالحناماههاایی
مهندسی شد که در سال  9195بهوسیلۀ شورای مشترک مهندسان انتشار یافتِ .
که از سال  9190به بعد تهیه شد ،قابل توجه است (حریری.)9199 ،
در ایران نیز تدوین و استفاده از اصطالحنامهها به چهار دهه قبل باازمیگاردد .تاالشهاای نۀساتین
سازی منابع اطالعاتی بود که نیاز به وجود اصطالحناماههاای
مربوط به
ِ
کاربرد اصطالحنامهها برای نمایه ِ
بومی ،ترجمه و سپس تدوین اصطالحناماههاا را باه ارمغاان آورد .از اواخار دهاۀ  91۰0مراکازی نظیار
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعا ایران (ایرانداک) ،سازمان اسناد و کتابۀانه ملای و مرکاز اطالعاا و
مدارک اسالمی بهطور تۀصصی و گسترده به تدوین اصطالحنامهها همت گماشاتند .طراحای و تادوین
اصطالحنامۀ جامع ایرانداک در سال  1399شروع شد و تا سال  1399در حاوزههاای ریاضای ،فیزیاک،
شیمی ،علوم زیستی ،علوم زمین ،فنی و مهندسی و کشاورزی با بیش از  122هزار واژه منتشار و در ساال
 1319با افزایش  12هزار واژه روزآمد شد (رجبی و دیگران .)1319 ،اصطالحنامههای تولیدشده توساط
ایرانداک دوزبانه بوده و با همکاری و مشارکت متۀصصا ِن موضوعی و نظرخاواهی از اسااتید گاروههاای
فرهنگستان زبان و ادب فارسی تهیه شده و ازطری سامانۀ ایراناداک دردساترس همگاان قارار
گزینی
ِ
واژه ِ 2
دارد  .کتابۀانۀ ملای در حاوزۀ علاوم انساانی ،اصاطالحناماۀ فرهنگای فارسای (اصافا) را تادوین کارد
اسالمی قم نیز مجموعه اصطالحنامههاای علاوم اساالمی
(خسروی )1392 ،و مرکز اطالعا و مدارک
ِ
را تدوین کرد.
مۀتلف انجامشده تاکنون نتوانستیم نقشۀ مفهومی مناسابی بارای علام زباانشناسای
با جستجوهای
ِ
علم زبانشناسی در سطوح اولیه ،بهصور گرافیکی (با رویکردهاای
کلی ِ
بیابیم ،اگرچه تقسیمبندیهای ِ
مارتبط
متفاو ) ،با جستجوهای سادۀ اینترنتی قابل دسترسی است .با این حال ،به بۀشی از فعالیتهای
ِ
پیشین اشاره میشود.
شناسای
گروه زبان
منظور تعیین اولویتهای
محمودزاده و همکاران ( )1314در پژوهشی به
پژوهشی ِ
ِ
ِ
ِ ِ
شناسی رایانشی را تهیه کردهاند که مایتاوان از
مفهومی شاخۀ زبان
رایانشی در پژوهشگاه ایرانداک ،نقشۀ
ِ
ِ
عنوان یکی از منابع در این پژوهش استفاده کرد.
آن به ِ
فارسی زبانشناسی اقادام
احمدینسب ( )1312در پژوهشی به تهیه و تدوین اصطالحنامۀ تکزبانۀ
ِ
3
کرده است .در این پژوهش گفته شده که  122اصطالح مرجن 122 ،1اصطالح ناامرجن  921 ،رابطاۀ
تلفیقای
سلسلهمراتبی و  993رابطۀ وابستگی ایجاد شده است .احمادینساب گازارش داده کاه از روش
ِ
قیاسی-استقرایی و با استفاده از استاندارد انسی )0224( 5اصطالحناماه را تادوین کارده اسات .در ایان
2. preferred terms
4. ANSI

1. https://esn.irandoc.ac.ir/fa/
3. non-preferred terms

زبان و زبانشناسی ،6/61 ،بهار و تابستان 6911
نقشة مفهومی اصطالحنامة زبانشناسی

010

پژوهش ،تالشی در جهت تعیین هممعناها در مورد اصطالحا زبانشناسای در زباان فارسای صاور
مفهومی علم زبانشناسی است ،اگرچه باا اساتفاده
گرفته است .این پژوهش فاقد تصویر روشنی از نقشۀ
ِ
1
از نرمافز ِار «تزاروس بیلدر» 2برخی از صور های اصطالحنامهای ،مانند نمایاۀ سلسالهمراتبای  ،نمایاۀ
5
3
باودن آن اسات
دیگر این پژوهش تکزباناه ِ
الفبایی و نمایۀ گردان ارائه شده است .همچنین محدودیت ِ
که توسعه ،کاربرد و ارزیابی آن را در مقیاس علمی دشوار میکند.
محمدی ( )1312به بررسی برخی از اصطالحا زبانشناسی و مقایساۀ آنهاا در ساه زباان عربای،
انگلیسی و فارسی پرداخته است ،ولی هیچگونه تقسیمبندی از علام زباانشناسای یاا نقشاه و ارتباطاا
معنایی بین اصطالحا ارائه نمیکند.
آمااری میاز ِان یکدساتی و همااهنگی
بررسای
همچنین بدریزاده و یوحنایی ( )1391در مقالهای به
ِ
ِ
ساازی
میان برخی از اصطالحا زبانشناسی در زبان فارسی پرداخته و پیشنهادهایی در جهات یکساان
ِ
آنها ارائه کردهاند.
اومی علاام شایمی (علااوم پایااه) را ارائاه کاارده و برمبنااای آنهااا
رجبای در پژوهشاای نقشااههاای مفها ِ
انگلیسای شایمی را باا حادود  9222واژه تادوین کارده اسات (رجبای،
اصطالحنامۀ دوزبانۀ فارسای-
ِ
روش قیاسی ارائه شدهاناد،
 .)1319این پژوهش که در آن نقشههای مفهومی بهصور سلسلهمراتبی و به ِ
بهلحاظ روشی و مستقل از موضوع میتواند در پژوهش حاضر مورد استفاده باشد.
ِ
از میاان منااابع انگلیسای ،ناایکالس و همکاااران زیار نظاار سااورگل ،)0224( 4پایشنویساای بارای
مفهومی ایان اصاطالحناماه در دسات نیسات و رواباط
اصطالحنامه زبانشناسی ارائه کردهاند .اما نقشۀ
ِ
معنایی در این اصطالحنامه گسترش بسیار محادودی دارناد ولای مایتاوان از اصاطالحا و برخای از
تقسیمبندیها و روابط میان آنها بهعنوان یکی از منابع استفاده کرد.
همچنااین کلباای 9و همکاااران ( )1110اصااطالحنامااهای تاادوین کااردهانااد کااه شااامل  942واژۀ
رفتار زبانی ،مانند آموزش زباان و زباانآماوزی و زباانپریشای را
زبانشناسی است و برخی از حوزههای ِ
مفهومی این اصطالحنامه نیز ارائه نشده است.
بیشتر از بقیۀ حوزهها پوشش میدهد .نقشۀ
ِ
انگلیسی زبانشناسی موجود نیست .در ایران ،بازیاابی
در زبان فارسی ،اصطالحنامۀ دوزبانۀ فارسی-
ِ
و استفاده از اطالعا علمی با کمبودهای جدی روبروست .بۀشی از این معضال باه آشافتگیهاایی
مربوط میشود که در مرحلۀ تولید اطالعا وجود دارد .بۀشی دیگر به نابسامانیهایی مربوط مایشاود
سازی اطالعا بهوجود میآید .کاربرد اصطالحنامه ،یکی از بهترین راهحلهاا بارای
که در مرحلۀ ذخیره ِ
2. hierarchical index
4. rotary index
6. A. Colby

1. www.thesaurusbuilder.com
3. alphabetical index
5. D. Soergel
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پاسۀگویی باه ایان مشاکال اسات .همچناین اصاطالحناماه زباانشناسای در پاژوهشهاای حاوزۀ
ساازماندهی اطالعاا نیاز کااربرد دارد .گاام اول بارای تادوین
شناسای رایانشای و نیاز در فرایناد
زبان
ِ
ِ
علام زباانشناسای
اصطالحنامۀ زبان
شناسی دوزبانۀ فارسای-انگلیسای ،مشاۀ کار ِ
بنادی ِ
دن تقسایم ِ
ِ
بهصور نظری است.

 3روش پژوهش

ً
معموال اصطالحنامهها به یکی از دو روش قیاسی یا استقرایی تدوین میشوند .در روش قیاسای ،ابتادا
لی زمینۀ موضوعی ترسیم میشود ،یعنی مشۀ میشاود کاه محادودۀ آن چیسات و چاه
چارچوب ک ِ
موضوعهای کلی را دربرمیگیرد .سپس ،هریک از ایان موضاوعهاا باه موضاوعهاای فرعایتار تقسایم
مفاهیم اخ ادامه پیدا میکناد .در روش اساتقرایی ،ابتادا مجموعاه
میشوند و این کار تا مرحلۀ تعیین
ِ
ِ
نمونهای از انواع مدارکی که در عمل زیر پوشش نظام ذخیاره و بازیاابی ماورد نظار قارار خواهناد گرفات
سازی این مدارک ،مجموعهای از اصطالحا فراهم مایآیاد .در هار دو
انتۀاب میشود .سپس ،از نمایه ِ
متۀصصان موضوعی در گزینش اصطالحا رکن اصلی کار است.
عملی
ِ
روش ،مشارکت ِ
ً
فراینا ِاد تاادوین اصااطالحنامااه معمااوال شااامل مراحاال زیاار اساات :ماارور ادبیااا موضااوع (یااافتن
ِ
اصطالحنامههای روزآمد ،تهیۀ سایر منابع مرجع تۀصصی ،مطالعه حوزههای تحت پوشاش)؛ طراحای
نقشۀ مفهومی (تفکیک زیرحوزههاای مۀتلاف موضاوع ،اساتۀراا و جماعآوری واژههاای انگلیسای و
فارسی ،توزیع واژهها در میان زیرحوزهها ،یافتن برابرنهادههاای فارسای بارای واژههاای انگلیسای ،ایجااد
علمی موضاوع
بندی
معنایی واژگانی و نمایش
شبکۀ
نموداری واژهها بهصورتی که در آن تقسیم ِ
ِ
حوزههای ِ 5
ِ
4
3
بهصور عام و خا با سطوح مۀتلف دیده شود)؛ تعیین و توسعۀ واژههای اعم  ،اخا  ،و وابساته
(ماارتبط)؛ تعیااین ارجاعااا (واژههااای ماارجن و غیرماارجن)؛ تعیااین اختصااارا (کوتااهنوشااتههااا 9و
صوری واژگان ازنظار رسامالۀاط؛
سرواژهها)1؛ تهیۀ یادداشتهای دامنه8؛ یکدستکردن و هماهنگی
ِ
یکدستکردن و هماهنگی صوری واژگاان ازنظار جماع و مفارد و قواعاد صارفی؛ یاکدساتکاردن و
معنایی واژگان و پیشهمارایی6؛ واپایش رواباط معناایی (سلسالهمراتبای و مارتبط)؛ واپاایش
هماهنگی
ِ
ارجاعا (مرجن و غیرمرجن)؛ واپایش کوتهنوشتهها؛ واپایش روابط دوطرفۀ واژگان؛ واپایش و ویارایش
خطاهای منطقی؛ استۀراا نمایههای الفبایی ،سلسلهمراتبی و گردان؛ و بازنگری و ویرایش نهاایی توساط
استادان متۀص هر حوزه بهتفکیک حوزۀ دانش.
)3. broader term (BT
6. abbreviation
9. pre-coordination

2

2. deductive
)5. related term (RT
8. scope note

1

1. inductive
)4. narrower term (NT
7. acronym
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در این پژوهش ،از میان مراحل فوق ،دو مرحله مرور ادبیا موضوع و طراحی نقشۀ مفهومی (ایجااد
شبکه واژگانی اولیه) انجام شده است .از میان این مراحال ،طراحای نقشاۀ مفهاومی از اهمیات ویاژهای
ً
معنایی اصطالحنامه برمبنای آن توسعه پیدا میکند .نقشاههاای مفهاومی
ۀ
ساز
بعدا
برخوردار است ،زیرا
ِ
علمی زیرمجموعۀ هر شاخۀ اصالی
بهصور سلسلهمراتبی سازماندهی میشوند و مهمترین شاخههای ِ
را نشان میدهند (مون و همکاران.)0211 ،
مفهومی اصطالحناماۀ زباانشناسای از روش قیاسای (حرکات از واژههاای عاام باه
در تدوین نقشۀ
ِ
خا ) استفاده کردیم .به این روش و با استفاده از کتابهای معتبر در سطن دورههای کارشناسای ارشاد
و دکتری ،منابع مرجع و اصاطالحناماههاای موجاود انگلیسای ،نقشاۀ مفهاومی علام زباانشناسای در
اصالی آواشناسای ،2وااشناسای ،1صارف ،3نحاو 5و معنایشناسای 4در ساطحی عماومی
گرایشهای
ِ
طراحی و برای نمایش این تقسیما  ،از نرمافزار «وسزساو» اساتفاده شاده اسات .ایان شابکۀ معناایی باا
فارسی تۀصصی در حوزۀ زبانشناسی و با توجه به تقسیمبنادیهاای
استفاده از اصطالحا انگلیسی و
ِ
دشاواری یاافتن
موضاوعی زباانشاناس طراحای شاده اسات.
علم زبانشناسی و بهکمک متۀصصاان
ِ
ِ
ِ
معادلهای مناسب در زبان فارسی برای اصطالحا انگلیسی و نیز وجود دیدگاههاا و مکاتاب گونااگون
مۀتلاف زباانشناسای و
در حوزۀ این علم ،ضرور اساتفاده از متۀصصاان موضاوعی در حاوزههاای
ِ
بندی علوم مۀتلاف،
استفاده از منابع متعدد را دوچندان می نماید .در نقشههای
مفهومی مربوط به تقسیم ِ
ِ
ً
معموال فقط روابط عام به خا (کل به جزء) دیده میشاود و بقیاۀ رواباط معناایی میاان واژههاا ،مانناد
روابط ترجیحی ،وابسته و اختصارا دیده نمیشوند و این نوع از روابط در مرحلۀ تادوین اصاطالحناماه
ساخت اصطالحنامه ایجاد میشوند و پس از طای مراحال تادوین ،در شاکلهاای
با استفاده از نرمافز ِار
ِ
خروجی از نرمافزار بهصور نمایههای الفبایی ،سلسلهمراتبی ،گردشی و نمایۀ واژگان دیده خواهند شد.
 1-3آواشناسی
در تدوین نقشه مفهومی برروی مبحث آواشناسی تولیدی کار شد و  21نقشۀ مفهومی از ایان مبحاث باا
ِ
استفاده از حدود  190واژۀ فارسی و  190معادل انگلیسی ،طراحی و تدوین شد و بۀشهای بااقیماناده
مسیر تدوین اصطالحنامه به ایان مجموعاه اضاافه خواهاد شاد .دو نموناه از ایان نمودارهاا در
در ادامۀ ِ
ِ
شکلهای  9و  ،2و بۀشی از واژههای فارسی و معادلهای انگلیسی مرتبط در حوزه آواشناسای تولیادی،
مربوط به این دو شکل ،در جدول  9دیده میشوند (ح شناس9179 ،؛ مدرسای قاوامی9115 ،؛ یاول،9
9175؛ اگرادی.)9119 ،1
3. morphology
6. G. Jule

2. phonology
5. semantics

1. phonetics
4. syntax
7. W. O`Grady
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شکل  .1نقشۀ مفاومی آواشناسی تولیدی -فرایندهای آوایی

جدول  .1برخی از واژههای حوزۀ آواشناسی تولیدی

ابدال
جایگاه تولید
حذف
رهش

 mutationنجوا
 place of articulationهماهنگی واکهای
همۀوانهای انسدادی

elision/deletion
همۀوانهای سایشی

release

whisper
vowel harmony
stop consonants
fricative consonant

قلب

همۀوانهای خیشومی

metathesis

کوتاهشدگی

همۀوانهای زنشی

shortening

flapped consonants

همۀوانهای کناری

approach

lateral consonants

گرایش

nasal consonants

گیرش /بست

 closureهمگونی پسرو

regressive assimilation

مۀتصه آوایی

 phonetic featureهمگونی پیشرو

progressive assimilation

 regressive dissimilationهمگونی کامل

complete assimilation

ناهمگونی پسرو
ناهمگونی پیشرو

 progressive dissimilationهمگونی ناق

partial assimilation

زبان و زبانشناسی ،6/61 ،بهار و تابستان 6911
نقشة مفهومی اصطالحنامة زبانشناسی

015

شکل  . 2نقشۀ مفاومی آواشناسی تولیدی – مختصه آوایی

 2-3واجشناسی
در حوزۀ وااشناسی  99نقشۀ مفهومی با اساتفاده از حادود  290واژۀ فارسای و  290معاادل انگلیسای،
طراحی و تدوین شد .دو نمونه از این نمودارها در شاکلهاای  1و  5و همچناین بۀشای از معاادلهاای
شناسی مرتبط با این دو شکل ،در جدول  2دیده میشوند (هایمن9121 ،2؛ مدرسای
انگلیسی حوزۀ واا
ِ
ِ
قوامی9115 ،؛ یول9175 ،؛ اگرادی.)9119 ،

شکل  .3نقشۀ مفاومی واجشناسی

1. L. Heiman
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جدول  .2برخی از واژههای حوزۀ واجشناسی

اتصال واژه
اصل آغازه بیشینه
اصل توالی رسایی
افتان
افتان-خیزان
افزایش
آوا
آهنگ
برجستگی

سطن مشاترک نحاو -
وااشناسی

پدیدههای زبرزنجیری


 word linkageهمنشینی
 maximalتطبی قالببنیاد

onset
)principle(MOP
sonority
sequencing
)principle(SSP
falling

catenation
template based matching

تکواژ

morpheme

تکواژگونه

allomorph

falling-rising
تکهجا


 intrusionتکیه
 phoneتکیه اصلی

monosyllable
stress
main stress

 intonationتکیه گروه

phrasal stress

 prominenceتکیه جمله

sentence stress

 syntax-phonologyتکیه دومین

secondary stress

interactions

 suprasegmentalتکیه واژگانی
phenomena

شکل  .4نقشۀ مفاومی واجشناسی – واجشناسی زبرزنجیری

word stress
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 3-3صرف
در حوزۀ صرف 97 ،نقشاۀ مفهاومی باا اساتفاده از حادود  420واژۀ فارسای و  420معاادل انگلیسای،
طراحی و تدوین شد .دو نمونه از این نمودارها در شاکلهاای  4و  9و همچناین بۀشای از معاادلهاای
انگلیسی حوزۀ صرف مرتبط با این دو شاکل ،در جادول  1دیاده مایشاوند (شاقاقی9127 ،؛ شاقاقی،
ِ
9115؛ یول9175 ،؛ اگرادی .)9119

شکل  .5نقشۀ مفاومی صرف – واژهسازی

شکل .6نقشۀ مفاومی صرف – تصریف
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جدول  .3بر خی از واژههای حوزۀ صرف

ابداع
اختصار الفبایی
اسمسازی

اشتقاق
اشتقاق پاﻳگانی
اشتقاق صفر
اصطالح
اصطالح ساختاری
اصطالحبودگی

انضمام
انضمام اسمی

coinage
alphabetism
nominalization
derivation
hierarchical derivation
zero derivation
idiom
constructional idiom
idiomaticity
incorporation
noun incorporation

ترکیب پایگانی
ترکیب ناپایگانی
تصریف
تصریف اسم
تصریف بافتی
تصریف ذاتی
تصریف ضعیف
تصریف فعل
تصمیم واژگانی
تصویرگونگی
تصاااااااویرگونگی
ساختاری

hierarchical synthesis
nonhierarchical synthesis
inflection
declension
contextual inflection
inherent inflection
weak inflection
conjugation
lexical decision
iconicity
constructional iconicity

 4-3نحو
در حوزۀ نحو 95 ،نقشۀ مفهومی ،با استفاده از حدود  440واژۀ فارسی و  440معادل انگلیسی ،طراحای
و تدوین شد .دو نمونه از این نمودارها در شکلهای  7و  2و همچنین بۀشای از معاادلهاای انگلیسای
نحو مرتبط با این دو شکل ،در جدول  5دیده میشوند (درزی9111 ،؛ راسخ مهند9111 ،؛ یاول،
حوزۀ ِ
9175؛ اگرادی.)9119 ،

شکل  .7نقشۀ مفاومی نحو  -نظریه حاکمیت و مرجعگزینی
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شکل  .8نقشۀ مفاومی نحو – دستور زایشی گشتاری

جدول  .4برخی از واژههای حوزۀ نحو

مرجعگزینی غیرموضوع


 A-bar bindingتیره

مرجعگزینی موضوع


 A-bindingحذف بدون موضوع

کارایی

 adequacyمانع
 adjunctionنظریه مرجعگزینی

افزودگی

bar/opaque
argument

bare
ellipsis
barrier

binding theory

معیار همه و فقط

 all and only criterionصافی حالت
 ambiguityنظریه حالت

case theory

حاکمیت مرجعی

 antecedent governmentمتمم کنترلی

catenative
complement

ابهام
موضوع
جایگاه موضوع
آمریت سازهای نامتقارن
ابهام پیوند

case filter

 argumentآمریت

C-command

 argument positionزنجیره

chain

 asymmetric c-commandافزودگی چامسکی
 attachment ambiguityجایگاه متممنما

Chomsky adjunction
COMP position
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 5-3معنیشناسی
در حوزۀ معنیشناسی  2نقشۀ مفهومی با استفاده از حادود  210واژۀ فارسای و  210معاادل انگلیسای،
طراحی و تدوین شد .دو نمونه از این نمودارها در شکلهای  1و  90و همچناین بۀشای از معاادلهاای
شناسی مرتبط با دو این دو شکل ،در جدول  4دیاده مایشاوند (گنادمکار9111 ،؛
انگلیسی حوزۀ معنی
ِ
پالمر9114 ،؛ یول9175 ،؛ اگرادی.)9119 ،

شکل  .3نقشۀ مفاومی معنیشناسی -کاربردشناسی

شکل  .11نقشۀ مفاومی معنیشناسی -روابط واژگانی
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جدول  .5برخی از واژههای حوزۀ معنیشناسی

 antonymsبافت
 antonymyبافت موقعیتی

کلمههای متضاد

تضاد معنایی
رفتارگرایی
مولفه مقولهای

 behaviourismحذف بافت
هممعنایی بافت مفید

categorial component
بافتسازی

co-hyponym

همشمول

وقوعی/باهمآیی


همنشینی/هم
مکملسازی


اشاریها/عبارتهای اشارهای

collocation
 complementarityکنش گفتاری مستقیم

context
context of situation
context remove
context-dependent
synonymy
contextualisation
deixis/deictic
expressions
direct speech act

توزیع تکمیلی

 complementaryتوزیع

distribution

جفتهای مکمل

 complementary pairsوجهه

face

distribution

مولفه
تحلیل مولفهای

 componentگزارهی صادق
 componential analysisپراگندگی صوری

 4بحث و تحلیل و نتیجهگیری

factive predicate
formal scatter

علم زبانشناسی ،پیشنیاز تدوین اصطالحنامه زبانشناسی است .حدود  2000واژۀ فارسای
نقشۀ مفهومی ِ
مفهومی زبانشناسی استفاده شاد .نقشاۀ مفهاومی ،یاک
بههمراه  2000معادل انگلیسی برای طراحی نقشۀ
ِ
افیکی منسجم است که برای ایجاد ساختار و طبقهبندی ایدهها ،مفاهیم و موضوعا مۀتلف بهکاار
طرح گر ِ
مفهاومی مناسابی بارای علام زباانشناسای نیاافتیم.
میرود .پیش از این با جستجوهای انجامشاده ،نقشاۀ
ِ
اصالی
دستیافتن به تقسیمبندیهای علم زبانشناسی باهشاکل ارائاه نقشاههاای مفهاومی در پانج حاوزۀ
ِ
ِ
آواشناسی ،وااشناسی ،صرف ،نحو و معنیشناسی از دستاوردهای ایان پاژوهش اسات .همچناین یاافتن و
انتۀاب معادلهای مناسب در زبان فارسی برای اصاطالحا انگلیسای و برقاراری ارتباطاا معناایی باین
مۀتلف فارسی دربرابر اصاطالحا انگلیسای باا
واژگان و برگزیدن مناسبترین واژهها از میان هممعناهای
ِ
توجه به وجود دیدگاهها و مکاتب گوناگون در حوزۀ علم زبانشناسی از فعالیاتهاای صاور گرفتاه در ایان
ً
بندی علوم ،معموال فقط روابط عام به خا یا کال باه
پژوهش است .در نقشههای
مفهومی مربوط به تقسیم ِ
ِ
معنایی میان واژگاان مانناد
جزء دیده میشود و افزایش واژهها و اصطالحا  ،همچنین ایجاد و توسعه روابط
ِ
روابط ترجیحی ،روابط وابسته و اختصارا  ،برمبنای نقشه مفهومی طراحی و در مرحله تدوین اصطالحنامه
علم زبانشناسی با اساتفاده از
و با استفاده از نرمافز ِار ساخت اصطالحنامه انجام میشوند .ارائه نقشۀ
مفهومی ِ
ِ
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ضاروری تادوین اصاطالحناماۀ زباانشناسای اسات،
نیااز
نرمافزارهای دیداریسازی ،عالوه بر اینکه پیش ِ
ِ
ِ
معناایی میاان آنهاا ،پاس از طای مراحال
کاربردهای آموزشی نیز خواهد داشت .مجموعه واژگان و رواباط
ِ
تدوین ،در نمایههای خروجی از نرمافزار بهصور های نمایه الفبایی ،نمایه سلسلهمراتبای ،نمایاه گردشای و
نمایۀ واژگان دیده خواهند شد .این خروجیها عالوه بر چاپ کاغذی بهصور الکترونیکای نیاز در ساامانه
انداز آیندۀ ایان پاژوهش ،تادوین اصاطالحناماه
اصطالحنامههای ایرانداک بارگذاری خواهند شد .در چشم ِ
انگلیسی زبانشناسی قرار دارد .از اصطالحنامۀ زباانشناسای در ساازماندهی اطالعاا و
دوزبانه فارسی-
ِ
2
نمایهسازی مدارک ،استانداردسازی اطالعا  ،جساتجو و بازیاابی اطالعاا  ،تادوین فرااصاطالحناماه و
هستانشناسی ،علمسنجی و تحلیل اطالعا  ،آموزش مجازی ،ترجمه ماشینی و دیگر پژوهشهای مارتبط
کماک متۀصصاان
با حوزه زبانشناسی و زبان
شناسی رایانشی استفاده میشود .پیشنهاد میشود در آینده باه ِ
ِ
تااریۀی علام زباانشناسای از منظار سانتی،
زبانشناس و با استفاده از منابع بیشتر و با توجه به رویکردهای
ِ
ساختاری و شناختی این اثر مورد توجه ،اصالح و تکمیل قرار گیرد و نیز برخی از حاوزههاای میاانرشاته ِای
زبانشناسی مانند زبانشناسی رایانشی ،زبانشناسی اجتمااعی ،روانشناسای زباان ،عصابشناسای زباان،
زبانشناسی بالینی ،و زبانشناسی شناختی به نقشههای مفهومی و اصطالحنامۀ زبانشناسای افازوده شاود و
نهایی اصطالحنامه توسط استادان زبانشناسی ،این اثر به زبان انگلیسی به جامعاه
پس از بازنگری و ویرایش ِ
جهانی ارائه شود.
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