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گزینی در  بازخوانی مفهوم واژه: یم اصطالحمینویسیم واژه، میخوان

 (88خرداد  ـ )ویرایش سوم گزینی اصول و ضوابط واژهمتن 

 بشارت فتحی
 شناسی کاربردی، دانشگاه پومپ و فابرا، بارسلون گروه زبان

 (5/99/9815؛ تاریخ پذیر : 99/88/9815)تاریخ دریافت: 

 چکیده

در بافت واقعـی حور است که اصطالحات را ـ م گفتمان یاصطالحات رویکرد شناسیِ جامعه
شـده  هـای استاندارد . در این رویکرد، بـرای آنکـه درسـتی معادلدهد آنها مورد ارزیابی قرار می

یک یا چند معادل معیار با گیرند و نظر میدر سنجیده شود، عوامل زمانی را در رواج اصطالحات
شـوند. مقالـه حاضـر بـا ایـن   قایسه میبررسی و م دیگر موجود و اصطالحات مرتبطهای  معادل

ر را بـ گزینـی واژهو  شناسی اصطالحریزی زبان، رابطة بین  رویکرد و در چارچوب مطالعات برنامه
، عنوان منبع تخصصـی معیـاربه ،«اصول و ضوابط فرهنگستان زبان و ادب فارسی» اساس کتاب
هسـتند و یـا  «گزینی واژه»از کند. در مرحله نخست، تمامی اصطالحاتی که ترکیبی بررسی می

اند. در مرحله دوم، تعاریف و دامنه  به طور مستقیم با این لفی در ارتباط هستند، استخراج شده
اند.  شناسـی مقایسـه شـده و اشتراکات معنایی آنها بـا تعـاریف اصطالح  کاربردی الفاظ مشخص

ت اصطالح و استانداردسـازی گزینی در دو مفهوم ساخ دهد که لفی واژه ها نشان می تحلیل داده
رسـد.  نظر میامری ضروری به شناسی تمایز آن از علم اصطالح ،همین منظوربهاست.  کار رفتهبه

، در «گزینـی های واژه شـیوه»و  «یـابی معادل»گزینـی، ماننـد  های وابسته بـه واژه همچنین واژه
ای  نی دارنـد. در ایـن مقالـه نمونـهاند که نیاز به بازبی هایی پدیدآورده گزینی دشواری مفهوم واژه
همراه با  گزینی اصول و ضوابط واژهکتاب  کاررفته درسازی اصطالحات به  از هماهنگپیشنهادی 

 توانـد می پـژوهشایـن کـار رفتـه در رو  بـه .ارائه شده است هااصطالح انگلیسی متناظر با آن
در  را و گسسـت مفهـومی دهرا تسـهیل کـر گذاری روشمند در زبان فارسـی دستیابی به معادل

 .تا حد امکان کاهش دهدشناسی  ارتباطات تخصصی در حوزه اصطالح

گزینی، فرهنگستان زبان و ادب  هژ، اصول و ضوابط واگزینی واژهشناسی،  اصطالح: ها کلیدواژه

  .شناسی اصطالحات فارسی، جامعه

                                                            

 E-mail: besharat.fathi@upf.edu 
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 مقدمه. 9

ای  بـا سـابقه از و فـرودای پـر فـر در ایـران، پیشـینه شناسی گزینی و اصطالح واژه

ای در حـدود یـک قـرن در نوسـازی زبـان بـه  طی کرده است. با تجربـه درخشان

شناسـی  شناسـی و جامعهبهـا در زبـانای از آثار گران مند، و گنجینه ای نظام شیوه

توان ادعا کرد که زبان فارسی  می ،های دیگر چه به زبان فارسی و چه به زبان، زبان

شناسان به زبانی غنـی در انتقـال مفـاهیم علمـی  ان و اصطالحشناس با تال  زبان

های  های مسـتمر فرهنگسـتان شک، این قابلیت وامدار فعالیت بی .است تبدیل شده

در ایـن  های فارسی اسـت. زبان فارسی و حمایت و همّت متخصصان در رواج واژه

مسیر تحول  در مقام مفاهیمی جهانی درریزی زبان  شناسی و برنامه اصطالحمیان، 

کنند که بررسی آنها بـه  گزینی مطرح می خود، مباحث و مفاهیمی را در حوزه واژه

یکــی از  .رســاندرشــد و اعــتالی ایــن حــوزه در زبــان فارســی بســیار یــاری مــی

 شناسی در ایـران زمینه شناساندن و اعتالی دانش اصطالح دستاوردهای بزرگ در

، با تکیـه در مقطع کارشناسی ارشد «شناسی گزینی و اصطالح واژه»رشته تاسیس 

گزینـی اسـت. در ایـن مسـیر، ترجمـه  شناسی و واژه بر دانش متخصصان اصطالح

شناسی  گزینی و اصطالح شناسی و گستر  ارتباط واژه متون تخصصی در اصطالح

ای درخشان در  های ناگزیر، نتیجه دستاورد دیگری خواهد بود که با وجود دشواری

فرهنگسـتان زبـان و ادب ی ایران بـر جـای خواهـد گذاشـت. شناس تاریخ اصطالح

 ،گزینـی فارسی متولی زبان استاندارد )معیار( علمی است و ماحصـل کـارگروه واژه

ــه ــناخته  اگرچ ــه ناش ــت جامع ــرای اکثری ــدب ــانیِباش ــش جه ــا دان ــتا ب  ، همراس

در این راسـتا . استاین حوزه علمی   از مکاتب معتبر برخیشناسی و پیرو  اصطالح

گزینی در ایران )فعالیتی با سابقه حدود هشتاد سال( و ارتبـاط  دریافت مفهوم واژه

شناسی برای پژوهشگران این حـوزه امـری ضـروری اسـت. بررسـی  آن با اصطالح

شناسی،  ها با مفاهیم پایه در اصطالح رایج در زبان فارسی و مقایسه آن های معادل
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شناسـی راهگشـا  ب در حـوزه اصطالحهای مناس یقیناً برای ساخت و ترویج معادل

 خواهد بود. 

هـای فارسـی بـرای  های اهل علـم در ارتبـاط بـا کـاربرد معادل یکی از دغدغه

هـای  ارتباط مفهـومی میـان الفـاظ بیگانـه و معادل ، گسستاصطالحات تخصصی

بـا گذشـت شود این گسست موجب شـود ای که تصور میگونه، بهستهافارسیِ آن

های شناختی  انتقال معانی مورد نظر در چالش برای انمتخصصو  انمترجم ،زمان

برای انتقال دقیـق مفـاهیم  برخی محققانسبب،  همین. بهآیندو مفهومی گرفتار 

 نـدو معتقد ورزیـدههای قرضی اصرار  های بیگانه یا واژه همچنان بر استفاده از واژه

طـور ، بـهی نیسـتندهای فارسی در بسیاری از موارد گویای مفهـوم اصـل که معادل

و  «گشـتاور»بـه جـای  «مُمـان»، «نـوگرایی»به جـای  «مدرنیسم»کاربرد  ،نمونه

مصـوب  را کـه هـای قرضـی از واژه برخـی دیگـر و« فمینیسـم»تصویب اصطالح 

نظران و  صـاحب برخـی ،دیگر سوی. از داننداند، دلیلی بر این مدعا میفرهنگستان

گذاری و همچنین بـا بهبـود  های معادل یوهها و شمعتقدند با اصالح رو  محققان

شناسـی  شناسـی و اصطالحهای زبانی با تکیه بر تجربه و دانش زبـان گیری تصمیم

تخصصی پیشـگیری کـرد و  ـ توان از بروز گسست مفهومی در ارتباطات علمیمی

ــان ــه  ،همزم ــزایش داد. از جمل ــوب را اف ــطالحات مص ــاربرد اص ــزان رواج و ک می

 :داشتتوان به موارد ذیل اشاره می دهندمی پیشنهادین گروه یی که اراهکارها

های معادل هر خوشه واژگانی پایگی نوواژه ریشه بودن یا هم . پذیرفتن اصل هم9

 ؛(57: 9832 و شریف، زاده)منشی

زاسـت  سازی بر بسط معنایی در مواردی که بسـط معنـایی ابهام .  ارجحیت واژه5

متناظر با آن نباید نسبت عموم و خصوص  ةبیگانواژة ا )میان حوزه معنایی نوواژه ب

 ؛(53: 9832 و شریف، زادهمطلق یا شمول معنایی برقرار باشد( )منشی

 ؛(51: 9832 و شریف، زادهسازی )منشی . شفافیت ساختاری و ارجاعی در واژه8
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 ؛(19: 9833 گیری از آمیز  قرضی )مجد بهره .2

های ساختی گوناگون  چندین معادل با شیوه. عدم حساسیت افراطی در پذیر  7

 ؛(19: 9833 )مجد

 بـه توجه و آن های شیوه شناخت و گزینیواژه ضوابط و اصول از کافی شناخت. 6

 .(662: 9819، )قنات آبادی ها شیوه این اولویت

سازی افراطـی را  های پیشگیری از واژه یکی از رو  (668: 9819)قنات آبادی 

داند و معتقد است عدم فرهنگستان زبان می «و گنجینه واژگانیمنابع »استفاده از 

های  به این منابع و عدم آگاهی آنها از شـیوه صانآزاد و متخص اندسترسی مترجم

ثر در مـؤدیگـر عوامـل  میـان شـود. او ازسـازی افراطـی مـی گزینی باعث واژه واژه

کند که طعـم آن می اشاره «سازی لذت از بازی شیرین واژه»به  ،سازی افراطی واژه

ایـن مـوارد بـه  ،حـال برای پژوهشگران فرهنگستان زبان نیز ناآشنا نیست. بـا این

سیسـتمی و  مطالعـاتکنـد و جـای خـالی  ها و دانـش فـردی اشـاره مـی گرایش

 یمند برای رسیدن بـه سـطح شناختی مشهود است. عدم حضور روشی نظام رو 

ها همچنان بـا تکیـه بـر  گیری مشود که تصمیمطلوب از دقت و شفافیت سبب می

میـزان خطـا در تشـخیص تخصصـی و  افـزایشفردی صـورت گیـرد و  تصمیمات

های رایج شده در  براین، بررسی اجمالی واژه. عالوهشودهای راهبردی  گیری تصمیم

های خـاص را بـا  توان به یقین شـیوه یـا شـیوه دهد که نمی زبان فارسی نشان می

پویاست و هیچ قـانون یـا  یزیرا زبان عنصر ،ویز کردفرض احتمال پذیر  باال تج

هــا و اصــطالحات را در بافــت کــارکردی آن  توانــد رفتــار واژهشــیوه معینــی نمــی

شناســان در یــافتن دهی کنــد. اگرچــه تــال  زبــان بینــی دقیــق یــا جهــت پیش

 ،زدایی بسیار ارزشـمند و قطعـاً راهگشاسـت های ابهام های پربسامد و شیوه ساخت

مشـخص مـورد پـذیر   ینیز که در بافت بسامد یا مبهم های کم ساخت ةنولی نمو

گذاری موجود است کـه  هایی از معادل نمونه، اندک نیست. همچنین ،اند قرارگرفته
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دالیل پـذیر  و عـدم پـذیر  . موفقیت و عدم موفقیت آنها توجیه ساختی ندارد

ون فرهنـگ، عـواملی همچـ ، یک واژه منحصر به سطپ زبانی و سـاختاری نیسـت

شـناختی و گسـتره جغرافیـایی کـاربرد روان و های زبانی، عوامل شناختی سیاست

سـاخت واژه، تعـداد  یک واژه یـا اصـطالح در کنـار عـواملی همچـون آواشناسـی،

های موجود و بسامد آنها در پذیر  و رواج یک اصطالح یا عـدم پـذیر  و  معادل

. ایـن امـر در مـورد (Quirion, 2004: 196; 2005: 63گذار اسـت )رد آن تاثیر

دقیقی برای  معیارکند. هیچ های زبانی نیز صدق می پاکسازی زبان یا دیگر جنبش

گـذاری وجـود  گرایی در معادل سنجش موفقیت یا عدم موفقیت کامل گرایش سَره

ره ندارد. به همان میزان که واژه گرا در زبـان فارسـی امـروزی یافـت  های موفق سـَ

 .  نیز ممکن است صادق باشد، عکس آن شود می

های  گزینی و شیوه بسیاری در زمینه واژه ها و مقاالتپژوهشهای اخیر در سال

به چاپ رسیده انجام شده یا گزینی و مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی  واژه

ـ  در مفهوم جهانی آنـ  شناسی در زمینه اصطالح متونی نیزاست و به طور موازی 

گزینی  شناسی و واژه ارتباط معنایی اصطالح، حال ف شده است. با اینترجمه یا تألی

وجـوه بسـیاری از رسـد هنـوز نظـر مـیبـه برای برخی از پژوهشگران مبهم است.

 ؛ باشدطرح و بررسی نشده طور کامل بهگزینی  شناسی و کاربرد آن در واژه اصطالح

انتخاب و پیشنهاد معادل ، ینیگز واژه جایگاهیکی از موانع مرتبط با عنوان مثال، به

شناسی فرهنگستان زبـان  گروه اصطالحرشناسی در کا های حوزه اصطالح برای واژه

 ةواژ شناسـی و خوشـه عبـارت اصطالحو طـور خـاص ترکیبـات و ادب فارسی و به

ســازی، مــدیریت  مفــاهیمی همچــون نوواژه اســت.در ایــن کــارگروه مفهــومی آن 

ــه ــطالحات، برنام ــان  اص ــطالحات، استانداردریزی زب ــا  و اص ــد آنه ــازی و مانن س

-انـد. بـه هایی بر سر راه ترجمه و انتخاب معادل در این حـوزه ایجـاد کرده چالش

پژوهش حاضر به منظور کـاهش ابهـام معنـایی و افـزایش شـفافیت همین دلیل، 



 9815 ، بهار و تابستان5، شمارة 7سال علم زبان؛  111

 

مفهـوم  و مقایسـه آن بـاگزینی در ایران  مفهوم واژه بر آن شد تا با بررسیارجاعی 

امکان اسـتفاده بهینـه از ، و برخی اصطالحات رایج و مرتبط با آن شناسی حاصطال

پرهیز سازی افراطی  واژههای موجود در این حوزه را فراهم و تا حد امکان از  معادل

های ترجمـه را کـاهش داده و راه را بـرای  کند. مطالعاتی از ایـن دسـت دشـواری

اصـول و ضـوابط »ایـن منظـور، ههای فارسی هموارتر خواهـد کـرد. بـ کاربرد واژه

انتخـاب و به عنوان منبع تخصصی معیـار « )ویرایش سوم(گزینی فرهنگستان  واژه

گیـرد تـا بتوانـد بـه مورد مداقه قرار مـی این مقاله در گزینی کارکرد اصطالح واژه

 های زیر پاسخ دهد: پرسش

 معنا است یا چندمعنا   گزینی یک مفهوم تک . آیا اصطالح واژه9

بیانگر تمام وجوه  «گزینی اصول و ضوابط واژه»گزینی در متن  واژه تعریف. آیا 5

   معنایی آن است

محلی و ملی است یا متناظر با یک یا  یگزینی بازنمود مفهوم . آیا اصطالح واژه8

  در نظر گرفته شده است چند مفهوم جهانی

 شناسی. روش2

محور و ـ  گفتمانو با رو   شناختی اصطالحاتپژوهش حاضر با رویکرد جامعه

مند و رایج در علم  های نظام یکی از رو  است. انجام شدهتوصیفی 

گیری از پیکره تخصصِی متنی در تهیه فهرست پایه و  بهره مدرن، شناسی اصطالح

های تخصصی است. این  های موجود و کارکرد نهایی آنها در متنبررسی معادل

 9اصطالحاتسی شنا جامعهمرتبط با های  رو  یکی از ابزارهای اصلی پژوهش

را با تأکید بر اهمیت  socioterminology نخستین بار واژه 5است. بوالنژه

                                                            
1 socioterminology 
2 Boulanger 
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شناسی با  اصطالح ةریزی زبان در توسع ساخت اصطالحات نو و برنامه

و از آن  (Gaudin, 1995: 7) برد کار شناسی زبان به های جامعه گیری جهت

فکری مرتبط با آن به مباحث رایج مراکز  های این اصطالح و نحله ،پس

شناسی اصطالحات با رویکرد توصیفی  . جامعهگردیدشناسی مدرن تبدیل  اصطالح

)مقابل رویکرد سنتی تجویزی(، اصطالحات را در ابعاد گفتمانی مورد مطالعه قرار 

تمرکز بر انتشار  ،و  نتیجه این رویکرد( Gaudin, 1995: 10)دهد  می

های زبانی  اصطالحات در بافت زبان و پژوهش بر روی کارکرداصطالحات در 

-اصطالحات است. مهم رواجتخصصی و همچنین بررسی معیارها و عوامل موثر بر 

رزیابی نحوه عملکرد اصطالحات ا ختیشنا جامعههای  ترین هد  پژوهش

های رقیب و مقایسه نسبی  اصطالحات در بافت واقعی خود و رفتارشناسی معادل

 (.Quirion, 2004: 194) با یکدیگر است آنها

گذاری روشمند در زبان فارسی و  این رو  همزمان برای دستیابی به معادل

شناسی  جلوگیری از گسست مفهومی در ارتباطات تخصصی در حوزه اصطالح

گزینی در  ای که اصطالح واژه های گفتمانی است. به این منظور، بافت  کار رفته به

اند.  بندی شده فارغ از بسامد اصطالح مذکور استخراج و طبقه، است رفته کار آن به

شده به  های استخراج میزان همخوانی ارجاعی مفهوم موردنظر در بافت ،سپس

گرفت؛ سپس گزینی مورد بررسی قرار  واژه واژه منظور دستیابی به خوشه

ا در موجود در متن یهمراه تعاریف به از متن  هشد استخراج اصطالحات مرتبط

 گردید. بندی  دستهوبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

 پژوهش هاییافته. 3

اصـول و ضـوابط » در کتـاب دهـد،نشـان مـی 9هـای جـدول گونه که دادههمان

. در ایـن کـار رفتـه اسـتبـهمتفاوت  دو معنیگزینی در  اصطالح واژه «گزینی واژه
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های  )بخشی از فعالیت داردسازیاستانبا معنایی متناظر  گزینی در واژهلفی جدول 

تصـویب و انتشـار  هماهنگی و مند شامل فعالیتی سازمانی و نظام ،شناسی اصطالح

معنـای  58ــ99 مـرتبط اسـت. در اصـطالحات 98ــ9ت با اصطالحا (اصطالحات

در ارتباط  )معنای دوم( انتخاب اصطالحو با فرایندهای ساخت  گزینی منحصراً واژه

 term formation ه شـاید بتـوان آن را بـا واژه انگلیسـیاست که در این جایگـا

گزینی قابـل مشـاهده  این دو کارکرد در ترکیبات لفی واژه ،همچنینمقایسه کرد. 

و  بـا راهنمـای اصـول سـاختواژی ارز در کارکردی هـمگزینی  واژه های شیوه است.

-الحبـا راهبردهـای اصـط در معنـایی مشـابهگزینـی  و ضوابط واژه سازی، اصطالح

بررسـی  گذارنـد. گزینی را بـه نمـایش می ژهدو وجه متفاوت از معنای وا ،شناختی

و  «گزینی معـادل»صـطالحاتی همچـون ی مـرتبط بیـانگر ایـن اسـت کـه ااه واژه

دهنـد و نیـاز بـه  نشـان نمیگزینی  با واژه معنایی ثابت را ةیک رابط «یابی معادل»

بـا ارجاعـات مفهـومی  یبـردن الفـاظکار  سازی و بازبینی دارند. همچنین به شفا 

 ةشـیو»بسیار نزدیک )مانند شیوه و رو ( تمـایز معنـایی اصـطالحاتی همچـون 

   است.  را دشوار کرده «یابی رو  معادل»و  «گزینی واژه

همراه با تعاریف )یا  9در جدول  ،شده از متن ترکیبات و اصطالحات استخراج

است. تمایز کارکردهای  داده شده ( نشان کار رفته متنی که اصطالح در آن به

ویژه در  متناظر )به ةدر تطبیق اصطالحات با لفی بیگان «گزینی واژه»اصطالح 

عنوان مثال اصطالح به ،های موازی( اهمیت بسیاری دارد متن و پیکره ةترجم

 formation گزینی در بافت کارکردی مورد بررسی متناظر با منابع واژه

resources 9 آن به ةماست و ترج terminology resources  یا 

terminological resources در  ،کند خواننده را از مفهوم مورد نظر دور می

                                                            
از اصول  برای ترجمه این بخش term formation resourcesاکبری در رساله دکتری خود از لفظ  . 1

  .(45 :2014) و ضوابط استفاده کرده است
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ترین اصطالح انگلیسی  گزینی مناسب واژه ضوابطکه در مقابل اصطالح حالی

است و در اینجا فعالیت مورد نظر فراتر از   terminology policiesمتناظر با آن

  شود. دریافت میساختِ واژه 

 گزینی اصول و ضوابط واژهشده از کتاب  استخراج اصطالحات و ترکیبات (:9)جدول 

 توضیحات اصطالح ردیف

9 
 9گزینی واژه

 

 (.89)ص گزینی علمی واژه ،گزینی روشمند واژه، یافته گزینی سازمان مت. واژه

فته و روشـمند یا گزینی سـازمان : زبان علمی فارسی برای بقا نیازمند واژه9بافت

 . (99)ص  است

یافته به دو دلیل ضرورت دارد: نخسـت اینکـه شـمار  گزینی سازمان : واژه5بافت

اصطالحات مورد نیـاز در هر حوزه علمی بسیار زیاد است، دوم اینکه علـوم بـه 

های متعددی تقسیم شده است و بسیاری از مفـاهیمی کـه در هریـک از  شاخه

 .(51)ص  های دیگر نیز مطرح است خهها مطرح است در شا این شاخه

ان کند هیچگاه . اگر نهادی وجود نداشته باشد که این اصطالحات را یکس8بافت

گزینــی بــه صــورت  ای کــه واژه آیـــد. در دوره وجــود نمیزبــان علــم معیــار بــه

تر علـوم،  هــای عمـومی گرفــت، حتــی در حـوزه یافتـه صـورت نمـی سـازمان

شــناختی مــرج اصــطالحوفلـسفة سیاسـی، نیـز هــرجناسی و ش مانند جامعه

هـای بیگانـه، ماننـد اتوپیـا،  بود. چنانکه برای برخـی واژه  آمدهآوری پدید حیرت

چندین معـادل پیشنهاد شـد و هیچکـدام نیـز رواج نیافـت. در نتیجـه، وجـود 

نهادی که این مهم را سازماندهی و هدایت کند ضرورت پیدا کرد و فرهنگستان 

ـــه یکـــی از وظــایف آن واژه ـــشکیل شـــد ک ــان و ادب فارســـی ت ــی  زب گزین

 .(51 )ص یافته و روشمند است سازمان

یافته و روشــمند بــه معنــای  گزینــی ســازمان معنــای دریــافتی از بافــت: واژه -

)در اینجا فرهنگسـتان(  گزینی متمرکز و تحت نظارت یک سازمان مشخص واژه

های تخصصی و معیارسازی اصطالحات  حوزهسازی اصطالحات میان  و هماهنگ

 :اسـت مراحـل ایـن شامل زبان ریزی برنامه»است:  همچنین در متن آمدهاست. 

 فنون و علوم عرصة در که اصطالحاتی کردن یکسان و ساختن و . انتخاب7]...[ 

 یافته است. گزینی سازمان ( که اشاره به واژه55 )ص« است نیاز مورد

 واژه مصوب 5

 (95 الح مصوب )صمت. اصط

ید ریاست ئ منتخب پس از تصویب نهایی در شورای فرهنگستان و تا ِتعریف: واژه

 .(های مصوب مقدمه مجموعه واژه)جمهور وقت 

 98 حدود در تصویبِ و فعالیت سال ده از بیش طی در گزینی واژه بافت: گروهگروه  8
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 توضیحات اصطالح ردیف

 اصول این همواره یافته، انتشار تردف چهار در که بیگانه برای لغات معادل هزار گزینی واژه

 .(5 است )ص داده کار قرار راهنمای و مبنا را گانه نه

دهی وضـعیت الفـاظ بیگانـهِ  ؛ سـازمانگزینی ریزی و مدیریت واژه برنامهوظایف: 

کمـک بـه استانداردسـازی هـا؛  یـابی بـرای آن واردشده به زبان فارسی و معادل

 رَ  مختلـف در محـدودهِ زبـان فارسـیو اصطالحات علوم و فنون و حِـ مفاهیم

 .(و ادب فارسی )وبگاه فرهنگستان زبان

2 
شورای 

 گزینی واژه

-گروه در که هاییپرسش و ها بحث بندی جمع با 9832 سال در گروه اینبافت: 

 شـدمـی مطرح فرهنگستان شورای در گاه و گزینی واژه شورای و های تخصصی

 .(5 کند )ص گریبازن خود ضوابط اصول و در دید الزم

7 
های  گروه

 تخصصی

هـای  گزینی )منبـع: مقدمـهِ مجموعـهِ واژه مت. کارگروه تخصصی، کارگروه واژه

 مصوب(

 در کـه هـاییپرسـش و هـا بحـث بنـدی جمع با 9832 سال در گروه اینبافت: 

 مطـرح فرهنگسـتان شـورای در گـاه و گزینی واژه شورای و های تخصصی گروه

 .(5 کند )ص بازنگری خود ضوابط ل واصو در دید الزم میشد

6 
واحدهای 

 گزینی واژه

 سازی مت. واحدهای واژه

 فارســی ادب و زبـان فرهنگسـتان اساسـنامة 5مـادة  9 بنـد سـرانجام بافـت: و

 و سازی واژه واحدهای را تأسیس نهاد این وظایف از یکی نیز( سوم فرهنگستان)

 (.93 است )ص گزینی تعیین کرده واژه

5 
  دستگاه

 شناختیاصطالح

 ای ویـژه شناختیاصطالح دستگاه دانش از ای شاخه هر برای علم، زبان بافت: در

 نـزد در و اسـت شـده شناخته علـم آن اهـل نـزد که میشود و پرداخته ساخته

 بـه اشـاره اسـت، اصـطالح اهـل کس فالن گویند اینکه می و ناشناخته دیگران

  .(57 است )ص معنی همین

، یـا نظـام conceptual systemاین لفـی متنـاظر باشـد بـا رسد  نظر می)به

 (مفهومی

3 
ضوابط 

 گزینی واژه

 گزینی  مت. اصول واژه

گزینـی  هایی است که شایسته اسـت در امـر واژه نبایدها و اولویت و بایدتعریف: 

 . (98 )ص رعایت شود

  .(52 است )ص فارسی زبان آوایی قواعد رعایت گزینی واژه اصول از بافت: یکی

تـراد  ایـن دو لفـی را  گزینی واژهگزینی ذیل ضوابط  کاربرد عبارت اصول واژه)

 (کند توجیه می

 اصول موضوعه 1
مراد از اصول موضوعه اصولی است که فرهنگستان، با توجه به وظـایفی کـه در 

است، پـس از بحـث و بررسـی فـراوان آنهـا را   ا  نهاده شده اساسنامه بر عهده
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 توضیحات اصطالح ردیف

اگر نه برای همیشه، برای مدتی طوالنی، درسـتی یـا نادرسـتی  است و  پذیرفته

 . (57 )ص داند آنها را در درون فرهنگستان قابل بحث نمی

زبانی های  نظر نگارنده اصول موضوعه همراستا و منطبق با سیاست)به

(language policy) است) 

98 
اصول و ضوابط 

 گزینی واژه

 گزینی واژه و راهنمای کار مبنا و میـزانتعریف: 

 دارد، عهـده بر گزینی واژه امر در که ای وظیفه حکم به فرهنگستان بافت: شورای

 دید الزم و داد قرار خود کار دستور در را موضوع این جلسات همان نخستین از

 و اصـول»بیگانـه  لغـات برابـر در فارسی های واژه تصویب و انتخاب از پیش که

 (.5 باشد )ص آن کار راهنمای و میزان و مبنا تا کند وضع« ضوابطی

 9واژه  99

 مت. کلمه، لغت

لحاظ  دار ساخته شده است و از لفظی که از یک یا چند جزء معنیتعریف: 

های اسم یا ضمیر یا صفت یا قید یا فعل یا عدد یا  دستوری به یکی از مقوله

 .(1 )ص حر  اضافه یـا حـر  ربط یا صوت تعلق دارد

 5واژه  95

 حمت. اصطال

ای و  های علمـی و فنـی و حرفـه لفظی که دستِ کم در یکی از رشتهتعریف: 

هنـری دارای تعریفی مشخص باشد. چنین لفظی ممکن است یک واژه یا یک 

 .(1 )ص عبارت یا یک صورت اختصاری باشد

 5گزینی  واژه 98

 گزینی مت. کار واژه

علمی یا فنی یا  فرایندی است که در طی آن برای یک مفهوم مشخصتعریف: 

ای یا هنری معموالً یک و در مواردی بیش از یک لفی برگزیده یا ساخته  حرفه

 .(1 د )صشو می

 .(25 کند )صمی تسهیل را گزینی واژه کار برداری : گرده9بافت

 که وضع گزینی واژه کار اساس و شود پرهیز معادل تعدد از است : بهتر5بافت

  .(76 شود )ص رعایت تاس مفهوم یک مقابل در معادل یک

 واژه گزین 92
 مفهوم برای که است این دهد باید انجام گزین واژه که کاری بافت: نخستین

 .(82 بپردازد )ص جستجو به فارسی زبان گنجینة در نظر مورد

97 
 شیوة

 گزینی واژه

 گیرد: انجام می گزینی برای یک مفهوم مشخص به چهار رو  واژه: 9بافت

 .(99 )ص گیری نش، ساختن اصطالح و وامبرگزینش، نوگزی

 نزدیکی ها حوزه که شود اتخاذ هنگامی بهتر است گزینی واژه شیوة : این5بافت

 .(76 روند )ص کار به متفاوت هایی در حوزه ها واژه و باشند نداشته هم با زیادی

 است.[  «گزینی واژه ةضابط» گزینی ]در اینجا مراد از شیوة واژه

 های موجود در زبان ها و عبارت انتخاب یک واژه یا عبارت از میان واژهریف: تع برگزینش 96
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 .(99 )ص

 نوگزینش 95
انتخاب یک واژه موجود در زبان و دادن مفهومی جدید به آن به طوری تعریف: 

 .(95 )ص ارتباط نباشد که با مفهوم اولیه بی

93 
ساختن 

 اصطالح

تق  مرکّب(، ساختن گروه نحوی، سازی )مشتق یا مرکّب یا مشواژهانواع: 

  .(95 )ص اختصارسازی

 (.53 سازی )ص مقایسه شود با: فرایندهای واژه)

 گیری وام 91
های بیگانه )معموالً غربی( با همان مفهومی کـه در  اخذ یک واژه از زبانتعریف: 

 .(95 )ص زبان مبدأ دارد

 یابی معادل 58

ت اختصاری در مقابـل یـک لفی برگزیدن یک واژه یا عبارت یا صورتعریف: 

 .(95 )ص بیگانه

 .(78 است )ص مفاهیم کردن دقیق یابی معادل و گزینی واژه از : مقصود9بافت

 از یکی قالب در گیرد، صورت که باال رو  دو از هریک با یابی : معادل5بافت

 .(98 گنجد )ص می گزینی های واژه شیوه

59 
یابی  معادل

 مفهومی

 اختار اصطالح بیگانه و فقط با درنظربدون توجه به س در این رو بافت: 

 شود گرفتن معنی و تعریف آن در زبان فارسی یک معادل یافته یا ساخته می

 .(95 )ص

 برداری گرده 55

یابی با توجه به ساختار اصطالح بیگانه صورت  در این رو  معادلبافت: 

اصطالح بیگانه یک جزء دارِ  گیرد، به این معنی که در مقابل هر جزء معنی می

 .(98 )ص شود دار در زبان فارسی قرار داده می معنی

58 
منابع 

 گزینی واژه

توان در هایی است که می گزینی مجموعة واژه منظور از منابع واژهتعریف: 

 . (99 )ص گزینی از آنها بهره گرفت واژه

 هابندی یافته. طبقه9ـ3

هـای بـه یافتـه، و اصطالحات مرتبط آن نیگزی واژه به منظور دریافت دقیق معانی

 :  ندبندی و تفسیر شد در سه بخش مجزا طبقه دست آمده
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 یابی گزینی و معادل بررسی روابط معنایی میان واژه. 9ـ9ـ3

کـه در طـی آن است  فرایندی»گزینی  واژه، گزینی واژه اصول و ضوابطکتاب طبق 

هنـری معمـوالً یـک و در ای یـا  مشخص علمی یا فنی یـا حرفـه مفهومبرای یک 

)فرهنگسـتان زبـان و ادب « شـود می برگزیده یا سـاختهمواردی بیش از یک لفی 

گزینـی  ذیل واژهشده  . مقایسه اصطالحات مرتبط و تعاریف ارائه(1: 9833فارسی، 

گزینـی در اینجـا در مفهـومی فراپایـه و  حـاکی از آن اسـت کـه واژه یابی و معادل

اسـت. در  کار رفته بـه «سـاختن اصـطالح»و  «یـابی ادلمع»دربرگیرنده دو مفهوم 

اشاره شده است که در مقایسه با  ساختنو  برگزیدنگزینی به دو وجه  تعریف واژه

گـرفتن  اشاره کرده است( و بـا درنظر برگزیدنیابی )که تنها به وجه  تعریف معادل

ایـن  گیری فـوق رسـید. بـا توان به نتیجـهمی «ساختن اصطالح»اصطالح مرتبط 

های  کاررفتـه در ایـن بخـش، شـیوهدیدگاه و بررسی وجوه معنایی اصطالحات بـه

 : کردبندی  در قالب ذیل طبقهرا شاید بتوان با کمی تغییر گزینی  واژه

هـای  هـا و عبارت یک واژه یا عبارت از میان واژه انتخابیابی: برگزینش ) . معادل9

وجـود در زبـان و دادن مفهـومی یـک واژه م انتخـابموجود در زبان(، نوگزینش )

یک واژه  اخذگیری ) ارتباط نباشد(، وام جدید به آن به طوری که با مفهوم اولیه بی

 ؛های بیگانه )معموالً غربی( با همان مفهومی که در زبان مبدأ دارد( از زبان

 .. ساختن اصطالح: واژه سازی، ساختن گروه نحوی، اختصارسازی5

یـابی  های معادل تن اصول و ضوابط، در بخش رو که در م ی استاین در حال

است و در   پرداخته شده «برداری گرده»و  «یابی مفهومی معادل»به شرح دو رو  

در ایـن » اسـت: اشـاره شده ساختنو  یافتنیابی مفهومی به دو وجه  تعریف معادل

رو  بدون توجه به ساختار اصطالح بیگانـه و فقـط بـا در نظـر گـرفتن معنـی و 

)فرهنگستان زبـان « شود می ساختهیا  یافتهیف آن در زبان فارسی یک معادل تعر
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، در انتهـای یـابی هـای معادل رو  شرح. همچنین در (95: 9833و ادب فارسی، 

گیرد، در قالـب  یابی با هریک از دو رو  باال که صورت معادل" است:  تعاریف آمده

: 9833ن زبـان و ادب فارسـی، )فرهنگستا "گنجد گزینی می های واژه یکی از شیوه

98.) 

 یابی استفاده شده از لفی معادل «یابی های معادل رو »عنوان اصلی اگرچه در 

گزینی  معـادل»و  «گزینی معـادل»هـای  بـرداری عبارت گرده رو است، در شرح  

ــومی ــز «مفه ــه به نی ــن بافت  کاررفت ــا، معادل اســت. در ای ــابی و واژه ه ــی  ی و گزین

متفـاوت  وجـوهگـرفتن  )بـدون در نظر ارزمتنـاظر و هـممفهومی در گزینی  معادل

 اند.  کاررفتهمعنایی در تعاریف ارائه شده در متن( به

تعریــف  ملی بــاأتـظریـف و قابــل یتفــاوت «یـابی معادل»تعریــف همچنـین در 

 را «یـابی معادل»گزینـی  اصـول و ضـوابط واژهمـتن . توان یافـتمی «گزینی واژه»

تلقـی  لفی بیگانـهیا عبارت یا صورت اختصاری در مقابـل یـک برگزیدن یک واژه 

و  «لفی بیگانـه». استفاده از (95: 9833کند )فرهنگستان زبان و ادب فارسی، می

اگرچـه در ابتـدا  ،گزینی( در جایگاه معنایی تقریباً مشابه )در تعریف واژه «مفهوم»

امکـان آن  ،بـه عنـون مثـال ؛زا باشد تواند ابهاممیی برانگیز نیست، در موارد سوال

هست که در زبان مبداء در برابر یک مفهوم چندین لفی بیگانه و متراد  استفاده 

یک معـادل در برابـر یـک  فرهنگستان زبان ترجیپ ،گزینی واژهطبق تعریف شود. 

یابی میتواند نقـض ایـن تـرجیپ  ست که تعریف معادلا این در حالی مفهوم است.

ارجاعـات گـرفتن  ن در برابر هر لفی بیگانـه )بـدون در نظرتواباشد و طبق آن می

 برگزید. ای  ( معادل جداگانهمفهومی مشابه
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 یابی های معادل گزینی و روش های واژه شیوه. 2ـ9ـ3

هـای  رو »در ترکیبـات  «رو »و  «شـیوه»به کار بردن دو واژهِ بسـیار نزدیـک 

 کـارکردحاصـل از تعـاریف و  ابهام معنـایی «گزینی های واژه شیوه»و  «یابی معادل

شـود ای کـه مشـاهده مـی، بـه گونـهاست  را افزایش داده یابی گزینی و معادل واژه

 «گزینـی های واژه شـیوه»ای فراتر از آنچه در  در واقع نکته «یابی های معادل رو »

یـابی  گزینی و معادل رابطه بین واژه این جداسازیکند.  بیان نمی ،است  مطرح شده

ایجـاد سـاخت یـا انتخـاب واژه  در مسـیر هـایی و ناهمواری کنـد تر می دهرا پیچی

 .کند می

نـدارد.  علمـی توجیـه 5برداری از گرده 9گیری کردن وام جدا شناسانزباناز نظر 

مرجع  ابعمعتبرترین من یکی از، 2گیری زبانی در اثر خود به نام تحلیل وام 8هاوگن

بنـدی آنهـا  هـای زبـانی و طبقه گیری ع وامگیری زبان، به بررسی انـوا در حوزهِ وام

بازتولیـد »کنـد:  گیری زبـانی را اینگونـه تعریـف می واماثر، . در این پرداخته است

. در این (Haugen, 1950: 212« )الگوهای زبانی از یک زبان در یک زبان دیگر

بـرداری در  گرده دین اعتبـاربـ اسـت؛ گیـری زبـانی  نـوعی وام 7برداری گرده مقاله

 «گزینی های واژه شیوه»گیری در  تواند برابر با نوعی وام می «یابی های معادل رو »

های  شــیوه» ذیــلگیــری  وام ارائــه شــده در برابــر تعریــفاگرچــه قلمــداد شــود. 

                                                            
1. borrowing 
2. calque / loan translation  
3. Haugen 
4. The analysis of linguistic borrowing (1950) 

هـای واژه یـا  گیـری کـه در آن سـازه (: نوعی وامcalqueبرداری ) مقایسه شود با تعریف مصوب گرده . 7

 شود. یک ترجمه و برای هریک معادلی برگزیده می به گیرنده یک ه در زبان وامشد گرفته عبارت وام
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گیـری  وام دیگـر از که در واقـع نـوعیمطابقت دارد  9گیری واژه با وام «گزینی واژه

 است: 5زبانی

اخـذ یـک » گیری چنین است:تان، تعریف وامبر طبق اصول و ضوابط فرهنگس

« های بیگانه )معموالً غربی( با همان مفهومی کـه در زبـان مبـدأ دارد از زبان واژه

 .8(95: 9833)فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 

شـود، نظـر  ها و تعاریف مصوب فرهنگستان مشاهده می همانطور که در معادل

ق با نظر زبانشناسان است و بـا توجـه بـه فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز مطاب

گذرد، نیاز اسـت کـه  سال می دهاینکه از ویرایش سوم متن اصول و ضوابط حدود 

با  موجود در متن بندی تقسیمهای مصوب ویرایش شود.  محتوای متن طبق معادل

 .است نشان داده شده  5در جدول  «گیری واژه وام»به « گیری وام»تغییر عبارت 

 یابی های معادل گزینی و رو  های واژه تناظر اصطالحات شیوه :(2) جدول

 یابی دل معا گزینی واژه

 یابی های معادل رو  گزینی های واژه شیوه

 یابی مفهومی معادل برگزینش

 یا

 برداری گرده

 نوگزینش

 ساختن اصطالح

 هگیری واژ وام 

                                                            
گیری از زبانی وارد زبـان  ای که ازطریق وام (: واژهloan wordواژه ) مقایسه شود با تعریف مصوب وام . 9

 .دیگر شده است
 عبارتند از: انواع وامگیری. 5

loan word, lown-shift, loan-translation, loan-blend, hybrid, semantic loan, 

syntactic substitution, reverse substitution, etc… 
فراینـدی کـه در آن یـک واژه یـا »: borrowingگیـری در برابـر  مقایسه شود با تعریف مصوب وام . 8

 «.شود ساخت یا عنصری صرفی از یک زبان وارد زبانی دیگر می
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شـود می ر ساختیهشامل یابی مفهومی در حقیقت  معادل بندی تقسیمدر این 

های  تواند متناظر با تمام شیوهبرداری نیز می گرده .واژه نباشد برداری و وام که گرده

گزینـی بـه  های واژه واژه قرار بگیرد. در این معنا تمامی شـیوه گزینی به جز وام واژه

. اگرچـه ایـن قابل تعریف هسـتندبرداری  واژه در دو حالت مفهومی یا گرده جز وام

هـای  دی ضرورت تمایز این دو گروه را با دو اصطالح بسـیار نزدیـک رو بن طبقه

ــابی و شــیوه معادل کنــد و همچنــان رابطــه میــان  گزینــی توجیــه نمی های واژه ی

 یابی نامشخص است.  گزینی و معادل واژه

یـابی  بین معادل متفاوت رابطه معنایی دومقایسه تعاریف به طور ضمنی بیانگر 

گزینـی را متـراد  بـا  تـوان از یـک دیـدگاه واژه می هاطبق آن گزینی است و و واژه

گزینـی  نـوعی واژهیابی را  توان معادل یابی تلقی کرد و از دیدگاهی دیگر می معادل

ها و مـتن فارسـی گویـا و دقیـق نیسـت.  که در هیچ کدام کاربرد واژه قلمداد کرد

در مـتن  گزینـی اژههای و یابی و شیوه معادل های رو مرتبط با  توضیحات و شرح

ای چندوجهی  رابطهتاباند و   میان این دو لفی باز نمی یکسانی را رابطه معنایی نیز

یـابی یـک مفهـوم مـوازی بـا  رسد مفهـوم معادل نظر میبه گذارد. را به نمایش می

خواهــد همزمــان در ســطحی متفــاوت الگوهــایی بــرای  گزینــی باشــد کــه می واژه

-دهد، ولـی نیـاز اسـت الفـاظ بـه گزینان ارایه  به واژه گزینی و استانداردسازی واژه

کاررفته مورد بازبینی قرار بگیرند. پیشنهاد نگارنده در این مورد خاص، ارائـه یـک 

است کـه « های استانداردسازی اصطالحات رو »بندی جدید تحت عنوان  تقسیم

نای دوم( اشاره گزینی )در مع برداری و واژه ه، گردهگیری واژ وامتوان به  ذیل آن می

یابی نیست،  کرد. در این تقسیم بندی نیازی به بخشی جداگانه تحت عنوان معادل

گزینـی اسـت( هـردو  تر )که در حقیقـت معنـای اول واژه چرا که مفهومی گسترده

 است. ا شامل شده سازوکار زبانی ر
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 شناسی گزینی و اصطالح واژه .3ـ9ـ3

کـارکرد پیـدا هـای متفـاوتی  بافت کـه در چندمعناسـت یاصـطالح 9ترمینولوژی

، ترمینولـوژی را یـک 5شناسـی . کابره، بنیانگذار نظریه ارتباطی در اصطالحکند می

-های علمی آن برگرفتـه از زبـان کند که بنیان معرفی می ای بینارشتهحوزه علمی 

معتقـد  وی (.Cabré, 2000: 35) شناسی، علوم شناختی و علوم اجتماعی است

آوری اصـطالحات تخصصـی حـوزه  ژی در مفهوم مطالعه و جمعاست که ترمینولو

مطالعاتی جدیدی نیست، اما در مفهوم کنونی و مدرن زمان زیـادی از گسـتر  و 

 گـذرد شناسـی نمی های علمـی و رو  رشد آن همـراه بـا بررسـی ضـوابط و پایـه

(Cabré, 1994: 1)8 کابره در تعریف واژه ترمینولوژی به گسـتره مفهـومی ایـن .

 رود کار مـی کند و معتقد است که این واژه در سه مفهوم متفاوت بـه ژه اشاره میوا

(Cabré, 1994: 32) : 

کند  اصطالحات را  تعیین می  های مفهومی که حدود مطالعه .  اصول و پایه9

 ؛مطالعاتی( )دامنه

شناسی  های اصطالح کارگرفته شده در فعالیت . راهبردها و ضوابط به5

 ؛کار(شناسی و  )رو 

  .. مجموعه اصطالحات یک حوزه تخصصی8

شناسـی  بندی ترمینولوژی در دو معنای دامنـه مطالعـاتی و رو  در این طبقه

شناسـی و در  اصـطالح رایـج)در دو جایگاه نظریات و کاربرد نظریـات( بـا معـادل 

واژگان »و « اصطالحات»با معادل  ،مفهوم مجموعه اصطالحات یک حوزه تخصصی

در بخـش  9ــ9835المللـی   است. در متن استاندارد بـین ته شدهشناخ «تخصصی

                                                            
1. Terminology 
2. communicative theory of terminology, CTT 
3. Catalan (ed.): 1992; Spanish (ed.): 1993 
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( ترمینولـوژی در دو معنـا بـه شـرح زیـر 98: واژگـان ـ شناسـیاول )کار اصطالح

 تعریف شده است:

 ؛متعلق به یک زبان خاص 9ی. مجموعه بازنمودها9

واژه، توسعه، کاربرد و مـدیریت اصـطالحات  . علمی که به مطالعه ساخت، ساخت5

 .(شناسی علم اصطالح )مت. پردازد های تخصصی می حوزهدر 

شناسی، اصـطالحات، واژگـان تخصصـی و  هایی همچون اصطالح کاربرد معادل

زبان فارسی امکـان اسـتفاده از یـک معـادل در  درگزینی گویای این است که  واژه

مقایسـه  اسـت. برابر تمامی ارجاعات معنایی و مفهومی ترمینولوژی وجـود نداشته

گزینی و کاربرد آن در متن اصول و ضـوابط فرهنگسـتان  ن تعاریف و جایگاه واژهای

ها، راهبردها و  گزینی در مفهوم مجموعه فعالیت واژه از یک سو، نشان می دهد که

 کاررفتـه به )تعریـف دوم کـابره( شناسـی مشابه با کار اصطالح جایگاهیضوابط در 

در ف دوم سـازمان اسـتاندارد جهـانی بـا تعریـگزینـی  واژهاز سویی دیگر،  و است 

نیز همخوانی دارد. تعریف کـابره و تعریـف واژه و اصطالحات  ساختمطالعه مفهوم 

تاباننــد، و علــم  شناســی ســنتی و مــدرن را بــاز می تفــاوت دیــدگاه اصطالح 5ایـزو

به آن  ایزو تر از آنچه در تر و جامع شناسی در رویکرد مدرن بسیار گسترده اصطالح

شناسـی در  شـود. تمرمـان و کررمـانز حـوزه اصطالح است، دریافـت می دهاشاره ش

داننـد و  ـ محور و متمرکز بـر معیارسـازی اصـطالحات می مکاتب سنتی را مفهوم

شناسی شاهد تغییـر در نـوع گـرایش از مفهـوم ـ محـور بـه  معتقدند که اصطالح

 Temmermanـ محور، از سنتی به مدرن، بـوده اسـت ) ـ محور و گفتمان ارتباط

& Kerremans, 2003: 1شناسـی در تعریـف سـنتی،  (. منظـور از علـم اصطالح

آوری، پـرداز ،  مندی اسـت کـه جمـع شناختی مدون و نظام های اصطالح فعالیت

                                                            
1. designation 
2. ISO 
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نگاری و  رو، اصطالحاینگیرد. از میبرا آنها را درارایه مفاهیم و اصطالحات متناظر ب

-شناسـی سـنتی را دربـر اصطالحهای  یتمعیارسازی تجویزی بیشترین بخش فعال

گیرد و تمرکز کمتری بر روی ابعاد توصیفی و شناخت نیازهای گفتمـانی دارد. می

شناسی به پـژوهش  های اصطالح فعالیت شناسی مدرن، بخش زیادی از  در اصطالح

اصطالحات در زمینه شناخت بسترهای فرهنگی و نیازهای ارتباطی کاربران اصلی 

 تصاص دارد.)متخصصان( اخ

گزینی در ایـران  شناسی و واژه های اصطالح گرایش رسدنظر میقیاس، به با این

 تـرنزدیـکو رویکـرد سـنتی شده توسط سازمان استاندارد جهـانی  به تعریف ارائه

به اصـول متمایل به استانداردسازی است و گزینی در ایران  فعالیت واژهباشد، زیرا 

رد. واژه گزینـی طبـق تعریـف توجه بیشـتری دا های تجویزی جنبهواژی و  ساخت

تجربیـات  ـ محـور اسـت. بـا ایـن حـال، مفهوم ارائه شده در متن اصول و ضوابط

گزینــی در ایــران و حاصــل استانداردســازی زبــان فارســی در بســیاری مــوارد  واژه

نمایانگر روشی اصطالح ـ محور )واژه ـ محور( است. این امر بیانگر ایـن اسـت کـه 

ینی در ایران اگرچه متناظر بـا مفهـوم استانداردسـازی در معنـای جهـانی گز واژه

شناختی زبان فارسی مطـابق  است، دارای کارکردی منحصر به فرد در بافت جامعه

ات اصـطالح  ةمطالعـ مباحثی مانندهمین سبب، با نیازهای بومی و محلی است. به

آنهـا و ارزیـابی  9حاتاصطال کاربرد در بافت تخصصی، شناسایی نیازهای گفتمانی،

  .کنند اولویت بیشتری پیدا میدر متون تخصصی 

 گیری . نتیجه4

جـای گزینی، یا واژه به گزینی به جای اصطالح کاربردن واژهاز دالیل زبانی برای به 

و  سـتگزینـی ا گزینی رایج بودن کلمـه واژه واژه ضوابط و نقل از اصولاصطالح، به

                                                            
1. terminology implantation 
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 حـوزهها چه در زبـان عمـومی و چـه  اصلی فرهنگستان اینکه از ابتدا فعالیت های

اسـت. بـا ایـن   سازی یـا واژه نـو معرفـی شـده اصطالحات علمی تحت عنوان واژه

مراد از واژه معنایی گسترده است که واژگان عمومی و اصطالحات علمـی  ،توضیپ

 است:  شود. در ویرایش سوم اصول و ضوابط آمدهرا نیز شامل می

اصطالح، هفتـاد سـال سـابقه دارد، چنانکـه فرهنگــستان واژه در مفهوم 

ایران )فرهنگستان اول( مصوبات خود را که هم شـامل واژه و هـم شـامل 

ساخت، و در فرهنگستان  های نو منتشر می گروه نحوی بود با عنـوان واژه

گزینی بـود،  زبان ایران )فرهنگستان دوم( نیز فرایندی که ناظر بر اصطالح

 9868 مرکز نـشر دانـشگاهی هـم در دهــةشد، و  امیده میگزینی ن واژه

نامیــد، و  گزینــی می یــابی بــرای اصــطالحات علمــی بیگانــه را واژه معادل

اساســنامة فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی  5 مــادة 9ســرانجام بنــد 

)فرهنگستان سوم( نیز یکـی از وظـایف ایـن نهـاد را تأسـیس واحـدهای 

رو، شایسته نبود که ایــن  یین کرده است. ازاینگزینی تع سازی و واژه واژه

ــه ــود و ب ــه ش ــده گرفت ــاله نادی ــنّت هفتادس ــثالً  اژهجای و س ــی م گزین

 .(93: 9833فرهنگستان زبان و ادب فارسی، کار رود )گزینی به اصطالح

در دفاع از کاربرد لفـی  گزینیواژه اگرچه دالیل مطرح شده در اصول و ضوابط

ضروری است کـه مترجمـان و متخصصـان  اما ،استستدل منطقی و مگزینی  واژه

با توجه به  .های تخصصی مد نظر قرار دهندکارکردهای خاص این لفی را در بافت

شناسـی در معنـای علـم و رشـته  و کـارکرد اصطالح معانی مختلـف ترمینولـوژی

در شناسـی  اصطالحگزینی در ارتبـاط بـا مفهـوم جهـانی  تخصصی، الزم است واژه

انتخـاب میـان  آنچـه در اینجـا اهمیـت دارد، .مورد توجه قرار گیرد متون ةترجم

گزینـی و  رابطـه میـان واژهدریافت دقیق بلکه  ،گزینی نیست گزینی و اصطالح واژه

 گزینـی لفـی واژهصحیپ بردن  کاردر بهاست که  و استانداردسازی شناسی اصطالح

 .کندکمک می
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فرهنگستان  پیشنهاد می شود که ،لهمباحث مطرح شده در این مقابا توجه به 

یـابی،  معادلهـای  میـان عبارترفع ابهـام  زبان و ادب فارسی راهبردهایی را برای

 ،گزینـی آنها بـا واژهرابطه معنایی  تا ه دهدئاراسازی و مانند آنها  گزینی، واژه معادل

ندی ب دسته در که توان گفتهای این پژوهش می با توجه به یافته. بهتر درک شود

الزم  ،گزینـی اصـول و ضـوابط واژهرفتـه در  کاراصطالحات تخصصی به ةواژ خوشه

بـا بـازبینی مفـاهیم و تعـاریف در و نظر قـرار بگیـرد عنصر پویایی زبان مـد است

شناسـی و  برقراری ارتباطـات علمـی در حـوزه اصطالح های راه های بعدی ویرایش

از  پیشـنهادی اینمونه 8. جدول ودهموارتر ششناسی،  گزینی با اصطالح پیوند واژه

را  گزینـی اصـول و ضـوابط واژهرفته در کارسازی اصطالحات و مفاهیم به ماهنگه

   دهد.ح انگلیسی متناظر با آن نشان میهمراه با اصطال

سازی اصطالحات و مفاهیم در متن اصول و ضوابط  از هماهنگ پیشنهادی اینمونه :(3)جدول 

 گزینی هژوا

 اصطالح انگلیسی متناظر ح فارسیاصطال ردیف

 terminology شناسی اصطالح 9

5 
 استانداردسازی

 9یگزین واژه مت.
standardization 

8 
 شناختیراهبردهای اصطالح

 گزینی واژه مت. ضوابط
terminology policies 

2 
و شناسی  گروه اصطالح

 گزینی واژه

Terminology group 
(or) Terminology 

department 

 term formation 5گزینی واژه 7

6 
شناسی، کار  فعالیت اصطالح

 شناسی اصطالح
terminology work 

شناسی )علم(  در این جدول به طور خاص دو مفهوم استانداردسازی و اصطالح

از مـتن  9که در جـدول « یافته گزینی سازمان واژه»اند. اصطالح  از هم متمایز شده
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بافـت کـارکردی آن )فعالیـت سـازمانی متمرکـز و  به بود، با توجه استخراج شده 

رسد با استانداردسازی متراد  است و در این جـدول از فهرسـت  نظر میبه ،ناظر(

یافته و اشـارة  گزینـی سـازمان کـاربرد اصـطالح واژه .است  اصطالحات حذ  شده

ینـی در گز از بار معنایی واژه ،یافته نیست گزینی که سازمان ضمنی به نوعی از واژه

گزینـی  کاهد و بهتر است با الفاظ دیگـری همچـون واژه مفهوم استانداردسازی می

گزینی متمرکز، از انواع دیگر آن تمیز داده شود. همچنین با توجه  سازمانی یا  واژه

در حــوزه  5و مقطعــی 9منــد شناســی نظام بــه اصــطالحاتی نظیــر فعالیــت اصطالح

است که الفاظی بسیار مشابه را با مفاهیمی شناسی، ترجیپ نگارنده بر این  اصطالح

 کارنرود. متفاوت به

گزینی متراد  با استانداردسازی است که از  پیشنهاد نگارنده حفی عبارت واژه

گزینـی بـا  کنـد تـا رابطـه واژه نظر معنایی با آن متناظر است. این امـر کمـک می

زبـان کـه تـا  های رایج موجود مشخص شود و عبارات کلیدی فرهنگسـتان معادل

گرفتند، محدود نشده و در طول زمان جایگـاه علمـی  کنون مورد استفاده قرار می

 های متناظر چندزبانـه آوری و مطالعة بافت جمعخود را به طور طبیعی پیدا کنند. 

اصطالحات شناسی و  گزینی و اصطالح بررسی میزان انطباق مفهومی واژه به منظور

ت ترجمـه دهد و در مطالعـا آنها ارائه می رد واقعیکارک تری از ک شفا در مرتبط،

 بسیار راهگشا خواهد بود.

 منابع

 و شـرح  بـا  گزینی: همـراه  واژه ضوابط و اصول (.9833) .فارسـی ادب و زبان فرهنگستان

 .فارسی ادب و زبان فرهنگستان تهران:نظر.  تجدید با سوم ویرایش .توضیحات
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2. Ad-hoc terminology work 
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