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  چكيده
گزينـي    واژه« دربـاب يافتـه    هاي انتشـار   و نگاشته ها پژوهشنگاهي كارسنجانه بر برخي   نيم

، از وجـود رويكـردي   فرهنگسـتان  ةنام ةنام  هايِ پژوهش  ويژه در برخي شماره  ، به»فارسي
واژگـانِ بيگانـه،    گزينيِ دانشيك در پاسخ به سرريزِ روزافزونِ نـام   سويِ واژه گرايانه به  بيش
آيد كه فرهنگستان زبان  گويد. از خوانش و بررسيِ اين جستارها برمي  ويژه انگليسي، مي به

سـازيِ رويكـرد     كـانوني  گذر ره از »گزيني علمي  واژه«ة سازي برنام  و ادب فارسي برجسته
هـا و    ديگر، رويكرد بررسي گفتارِ كار خود گذارده است. به دستوررا در » علمي گزيني  واژه«

سـازي كُـنشِ    سـويِ كـانوني   گذار بسابيش بـه   گفتارهاي انتشاريافته ازسويِ اين نهاد برنامه
هاي بيگانه تنها   زبانة داد فزايند كه برابرآوري براي درون است. درحالي» گزيني علمي  واژه«

 واژگـانِ  نـام  يـا  اصـطالحات تـر    بيـان كارشناسـانه   علمي يا به محدود به واژگانِ دانشيك/
تري از زبـان را پوشـش     گستردهة گمان، برابرآوريِ زباني پهن  شود. بي  علمي نمي / دانشيك

شناسي در پيوند   شي يا همگاني و واژههايِ فرادان  گفتمانة كه دربرگيرند معنا  اين  به ؛دهد  مي
 اندازگيِ چهو  چگونگي. بررسيِ روند كانونيِ برابرآوري در زبان فارسي و استها نيز  با آن

 فرادانشيكهاي گفتمانيِ   ساختي در ديگر زمينه نياز به نوآوريِ واژگاني و برابرآوريِ نوواژه
روي در دو ترازِ نظري و  است كه پژوهش پيش پرسشي دانشيكهايِ   در مقايسه با گفتمان

  عملي به آن پرداخته است.
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  مقدمه. 1
   گــريِ خــوانشة تــر دامنــ  گفتــار كارشناســانه خواننــدگان يــا بــهة بــا درنظرگــرفتنِ دامنــ

)readership domain (گونه  هر زبان زنده مي اي در هـر    شناسيِ خوانشيِ ويژه  توان به وجود
)، 1) (نمـودار  Maria Teresa Cabréي ماريا ترِسا كابرِ (نهاد پيشزبان پِي برد. برابر با نمودارِ 

 همگـاني  زبـان  بنـديِ   دسـته  ةبرگيرنـد ناميم در درونِ خود در  مي زبانآن را اي كه ما   سامانه
)general language ( ويژه هاي  زبان) وspecial languages/ SLs) است (Cabré 1999: 66 اين .(

 ديگـر  يكبا  پوشي همواپوشي دارند، اگرچه در جاهايي از  ديگر يكهاي زباني با   زيرگستره
شـود مـرزِ دربرگيـرشِ زبـاني، در نمـودار يادشـده، از        كه ديده مي گونه آننيز برخوردارند. 

روي است  همين ازشود.   هايِ همگاني نزديك مي  به گفتمان رود و ميهاي ويژه فراتر   گفتمان
تـر از مفهـوم     هـاي همگـاني يـا همگـاني      روي در پرداختن بـه گفتمـان   كه در جستارِ پيش

بايـد   واقـع،  بهره گرفته شده است. بـه » دانشي«ة هايِ ويژ  كناري با گفتمان در هم» فرادانشي«
سـازد    هايِ زباني را از هم واگونه مي  يادشده، آن بخشي كه اين زيرگستره بندي گفت در مرز

تـر در    اگرچه، سپس 1.هستند» اصطالحات«تر و البته نارساتر   گفتار رايج يا به ها  واژه نامهمان 
كه در اين جسـتار   گونه آن ـ  »واژه  نام«و » واژه«شناسي دو مفهومِ  به هستي تر بيشاين جستار 

 ـ  كـار رفتـه اسـت    بـه » اصطالح«يا » term«عنوانِ برابرنهاد ا بسا در جستارهاي ديگر ب  و چه
) wordنمايد. دو مفهومِ واژه (  بايسته ميجا  اين ي درگر روشنخواهيم پرداخت، ولي اندكي 

 هايِ همگاني و چيزهـا/   پديده يِ چيزها/گذار نامدو واحد  منزلة  ترتيب به ) بهtermواژه ( و نام
گونگي برخوردارند و هـم بـه يـك جـور       هم از هم ،تر  هاي ويژه  هاي ويژه در گفتمان پديده

هر گفتمانِ زبـاني يـا   ة و كاربردشناسيِ خود دچارند. واژگانِ ويژشناسي  هستيواگونگي در 
ترِسا تر، برابر با ديدگاه   هايِ همگاني  سنجش با واژگانِ زبانِ همگاني و گفتمان، در واژگان  نام
 ،  همگاني تر هاي ويژه و كم  ) برايِ دادن نام به مفاهيم ويژه در گفتمانCabré 1999: 7 - 8( كابرِ
وبـيش   بـس است كه واژگان همگـاني نيـز    گفتنيروند.   كار مي به ، گفتمانِ دانشيك چون هم
 تـر  بـيش رفته رواجِ  رفته ،اند كه در گذر زمان  تر بوده  هاي همگاني  هايي برايِ پديده  يگذار نام

روي با برگردان مفهومِ التـينِ    روي است كه در جستار پيش همين ازاند.   هشديافته و همگاني 
»term « كـار   اي ويـژه بـه    اي ويژه كه براي ناميدن چيـز يـا پديـده     معنايِ واژه به ، »واژه  نام«به

 ايـن  . بـر دشـو ي گر روشناست تا چرايِ فراپشت واگونگي يادشده  كوشش شده ،رود مي
 ةيِ ويژند كه با برخورداري از بارِ معناشناختا هاي زباني  ها همان واحدها يا يكان  واژه  بنياد، نام 

 همـان  ويژگـي  ايـن  وجود .برخوردارند ويژه هاي  گفتمان برخي در يتر بيشخود از بسامد 



 319  ...ريزي براي نوآوري واژگانيِ  هاي بيگانه و بايستگيِ برنامه گفتمان

 زبان يرفراگ ارچوبِهچ در زباني ةويژ هاي  گفتمان و ها  زيرگستره پيدايشِ به كه است چيزي
بـراي شـناخت    گـونگي  در هـم  يواگـونگ  ديگر، وجود اين ويژگـيِ  سويِانجاميده است. از

بازشناسـي و جـداانگاري ميـان      همان چيزي است كه نيـاز بـه ازهـم    گفتمانو  زبانة دوگان
  دارد.  هاي زباني را بايسته مي زيرگونه

  
  )Cabré 1999: 66زباني ازديدگاه ترِسا كابرِ ( پوشي . گسترة واپوشي و هم1 نمودارِ

  

 درمـورد شـده   يِ نگاشـته هـا  پژوهشهمه، بررسيِ كارسنجانه و انتقاديِ جستارها و  بااين
ســويِ  هــاي رســمي و گــاه غيررســمي بــه  تنــه نمــود رويگزينــي در زبــان فارســي از   واژه

» گزينـي علمـي    واژه«در رويكـرد   2)مطلـق وارِ (  گرايانـه و اَبسـت    سازي كُنشـي بـيش   كانوني
  دارد.  نشان

باره، رويكرد يادشـده   گرفته دراين چگونگي تالش انجام درموردگذاري   جداي از ارزش
گزيني  انگاريِ نياز به واژه  بهايِ ناديده به» گزيني علمي  واژه«سود  گرايي به  بيش نوعياز وجود 
گويـد.    كاري در ايـن زمينـه مـي     گرايش به كم تر و فرادانشيك و نيز  هاي همگاني  در گفتمان

ة داد فزاينـد  آيد كه برابرگزيني بـه زبـان فارسـي بـراي درون      نظر مي گفتارديگر، هرچند به به
واژگـانِ يـا    تـر نـام    بيـان كارشناسـانه   هاي بيگانه تنها به واژگانِ دانشيك و علمي يـا بـه    زبان

بايـد پـذيرفت كـه برابرگزينـيِ واژگـاني      محدود شده است،   اصطالحات دانشيك و علمي
هـايِ    گفتمـان ة گيرد كه خود دربرگيرند  زباني را در بر مية تري از دامن  گستردهة گمان پهن بي

  .ستها شناسيِ در پيوند با آن  واژه تر و نام  همگاني
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شده  چند بررسيِ چاپ ةسو به بررسي كارسنجان روي ازيك  گاه، جستار پيش  اين نگره از
نگـرشِ   درمـورد پـردازد و    مـي » گزيني  واژه«رويكرد  دربارة فرهنگستان ةنامة نام  پژوهش در

ديگـر و در   دهـد. ازسـوي   ه مـي ئاي ارا  وار و جداگانه  كارسنجيِ چكيده ،چيره در هر نگاشته
تـر   ارچوبي كـالن هـ يند جسـتارهاي يادشـده در چ  اانجامين، اين پژوهش به بررسيِ برة گام

واژگـي در كـاركرد     نـام  واژه/ واژگـي و نـام   ي دو مفهـومِ واژه/ گـر  روشن. خواهد پرداخت
سپسينِ اين پژوهش بـدان پرداختـه خواهـد شـد.     ة آن چيزي است كه در گام شناختي زبان
» گزيني  واژه«كارگيريِ مفهومِ   روي در به  هاي كانونيِ جستار پيش  براين، يكي از نگراني افزونِ

  فرهنگستان ةنامة نام  هايِ منتشره در پژوهش  نگاشتهة ستاني و در بيشيندر گفتمانِ رايج فرهنگ
انگـاريِ    نيست و از ناديـده  راه همو  ساز همنگاري   با گفتمانِ فنيِ دانشِ فرهنگ چه آن؛ است

در » گزينـي   واژه«و » واژه«جـايِ   بـه » گزينـي   واژه  نام«و » واژه  نام«كارگيريِ مفهوم  ضرورت به
 شـود. و    هاي ويژه و دانشيك ناشي مـي   برابريابي زباني در گفتمان دربارة شناختي زبانبحث

رفـت از دشـواري     ي كاركردگرا بـراي بـرون  كار راه نهاد پيشروي به   سرانجام، جستار پيش
 چه آنتر خواهد پرداخت؛   برابرگزيني براي واژگانِ زبانِ بيگانه در تراز فرادانشيك و همگاني

  استوار است. ترجمه بنياد  دانش كنشِ گذر رهكاربرديِ نوآوريِ واژگاني از  برد راهة برپاي
  

 فرهنگستانة نامة در آيين »گزيني واژه«درنگي در كار . 2
گفتـار رايـج    يـا بـه   شناسـي   واژه  نـام  چهارچوبانِ فارسي در ور دانشيي ازسوي ها پژوهش
انجـام   يِ رسـمي در ايـران بـه   ها سازمانهايِ نهادها و   و در پيوند با سياست  شناسي  اصطالح

تـوان از    گاه ياد كـرد و نيـز مـي     به  هايِ گاه  توان از برخي بررسي  باره، مي  رسيده است. دراين
ي ازسـويِ برخـي   نهـاد  پـيش هـاي موجـود     هايي كه درجهت برشناسـاندنِ گـرايش    نگاشته
گذار در اين زمينه نام   گذار و برنامه هاي سياست  ي با برخي تنهراه همانِ منفرد در گر پژوهش

نيـاز بـه نگـارش و گـردآوري      درمـورد پـردازي   برد. در درآمد آغـازين خـود بـر چرايـي    
صادقي  ،سازي در زبان فارسيِ معاصر  ها و امكانات واژه  شيوهة وار دربار  هايي رشته نگاشته

آورد. وي بـر    ميـان مـي   ارسـي سـخن بـه   سازي در زبـان ف   از گرايشِ رايجِ كنوني براي واژه
گرفتـه ازسـويِ مجـامع رسـمي       هـايِ انجـام    كند كـه كوشـش    مي تأكيدبازشناسي اين نكته 

هاي  ي غيررسمي و متخصصان رشتهها گروهو  ها سازمانو  ها فرهنگستان چون همسازي  واژه
عنـوانِ برخـورد و   بـا  سازد كه وي از آن   گوناگون زبان فارسي را براي كار و كنشي آماده مي

). 256 :1370بـرد (صـادقي     نـام مـي  » تمدن و علـوم و تكنولـوژي  «دادوستد زبان فارسي با 
ي غيررسـمي هـا  گـروه و  ،هـا  سـازمان و  هـا  فرهنگستان چون هم ،نهادهايِ رسمي رويكرد، 
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رد  راهكارگيريِ   به در ،هاي گوناگون  متخصصان رشته چون هم در پاسـخ بـه  » گزينـي   واژه« بـ 
صـادقي از  ة ويژه انگليسي، همان چيزي است كه در گفتـ  به ،سرريزِ روزافزونِ مفاهيم بيگانه

مفهـوم   يـن ا چنـد در گفتمـانِ وي  شـود؛ هر   زبان فارسـي يـاد مـي    »خطير ةوظيف«نام  بهآن 
  دارد. پررنگ مديابساست كه  »سازي  واژه«

گـذار   هـاي سياسـت    ترينِ اين تنه  شده  واقع شناخته  هترين و ب  پيداست كه يكي از برجسته
 گزينـيِ   واژهكارهاي عادل ميان  است. در يك بررسي، حداد فارسي ادب و زبان فرهنگستانِ

هـا    كه به برشمردنِ برخـي تفـاوت   و درحالي شود ميل ئتمايز قا مردمي و رسمي ةشد انجام
رفته در گرايش نخست ارك نگارد كه الگوهايِ به  چنين مي ،پردازد  ميان دو گرايش يادشده مي

كـار رود   سـوي گـرايش ديگـر بـه    شده از گزينيِ انجام  و در واژه شودتواند بيرون كشيده   مي
گسترشِ علم و «با  گزيني رسمي را روشني كارِ واژه به يادشده گفتار). 2: 1382 عادل (حداد

 يمعنــا بــه گذاشــتن ةريشــ از( گــذارِشو آشــكارا  ددانــ مــيدر پيونــد » تمــدن و صــنعت
 علـم  زبـان  گسترش و ايجاد به رسمي گزينيِ  واژه«نمايد كه   مي )»بنيادگذاشتن گفتن،آشكار«

اين گفتـه   .)(همان »اندازد مي جريان به شده مهندسي هاي جدول و جوي در را آن و پردازد مي
گزينـي رسـمي    سـود واژه  بـه  مردمـي  گزيني  واژهاز نگرشي ابزارگونه به الگوهاي برآمده در 

اسـت. در   يدانشـ  /علمـي  گزيني  واژه روند سازيِ  علميپيِ روندي كه بسابيش در ؛گويد  مي
 ةپايـ كه بر ،گرفته در بررسي يادشده  پي گزارشية همين راستا، شايان يادآوري است كه روي

رود، نگرانيِ كانونيِ  ها پيش مي برخي مفاهيم و واكاويِ الگوگراي آن ةشد  زدايي  متنگزينش 
 درگفتمانِ علمي بيگانـه و   برايِبرابريابي واژگاني  درادشده و خود فرهنگستانِ را بررسي ي

  شناساند.  برايِ زبان علم برمي» گزيني رسمي  واژه« چهارچوب
انگـاريِ نـام     عـادل بـا يكـي    نمايي همين انديشه است كه حداد  سويي يا برجسته در هم

از دگرگوني اين كنشِ نهادي، پس از دو دهـه   كوشد تا  مي» گزيني  واژه«فرهنگستان با كنشِ 
شدن به علم، گردآوريِ اصـول و ضـوابط    سويِ رخدادهايي چون تبديل آزمايش و خطا، به

 منزلـة  سـپاري بـه   گزيني، تالش براي تبديل زبان فارسي به زبان علم، و گرايش به برون  واژه
رسـاندنِ   انجـام  در بـه  هينشـگا هاي علمي و دا  ي درخور براي واجستنِ همكاري تنهبرد راه

  ). پيداست كه اين نگاشته نيز با بـه 4 -  2 :1387عادل  گزيني گزارش دهد (حداد  آرمانِ واژه
بسا با پذيرفتن نيـاز   در زبان فارسي، و چه» گزيني  واژه«گرابودن  دانش ةآوردن نگر  زمينه پيش

دانشي  گزيني علمي/  هاي خود را بر واژه  بنياد گفته ، در ترازِ دانشيك» گزيني  واژه«به بايستگيِ 
سازيِ زبان فارسي، آن هم از راه گردآوري بايـدها    علمي / سازي  و پافشاري بر نياز به دانشي

  سازد.  مي استوار ،گزيني  واژه ضوابط و اصولقالب  درگزيني   و نبايدهاي واژه
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آمدتر از دو جسـتار    ر و پيشت  نگاشته  ، در بررسيِ ديگري كه ازحيث زماني پيشچنين هم
براي كار و كنشِ  دستوركارهااز مند   اي سامان  گفته است، كافي درپي آن است تا به رشته  باال
، وي كوشيده است تا گذر ره). در اين 67 -  49 :1374گزيني فارسي دست بيازد (كافي   واژه

 علمـي بنيادهـايِ   يو كنـون اي از واژگـان برگزيـده از دانشـمندانِ پيشـين       با بررسيِ گزيـده 
هـايِ نهـادين در    پايه، با اشاره به برخي دشـواري   اين گزيني را دركاود. بر  سازي و واژه واژه

نهد تا كنشورانِ   پيش مي گزيني در زبان فارسي، وي شماري از دستوركارها را فرا  كنشِ واژه
كه در بخش اصـلي ايـن بررسـي     نهگو همه، آن كار گيرند. بااين به ها را هنگام نياز آن زباني به

در بررسي  چنين همگيري واژگاني و  اين بررسي نيز، در نمونه است آمده و بدان اشاره شده
دهـد. بـا    را آماجِ نگاه خود قرار مي علميگفتمانِ گراست و   چنان دانش هاي خود، هم  نمونه
گزينـي، بررسـي يادشـده نيـز       واژه درموردگرا  دانش /گرا انگاشت علم  نظرداشتنِ اين پيشدر

تـرِ    هـايِ همگـاني    بـود  تـرِ گفتمـانِ فرادانشـيك و كـم      هايِ همگاني  بيند تا به نياز  نيازي نمي
  چشمي داشته باشد.ة برابرگزيني واژگاني در زبان فارسي گوش

نام بـرد كـه در آن    علمي گزيني  واژهبايد از رويكرد ديگري به   مي چنين هم  ميانه،  اين در
ة سانِ صـنعتي بـا شناسـ     آن بهبه  »گزيني  واژه«ورانه نسبت به كارِ انگرشي فنة پايمنصوري بر

نمـاييِ   ). بررسـيِ يادشـده بـا برجسـته    179 :ب 1382نگـرد (منصـوري     مـي » انبـوه «توليد 
 كـه  ايـن  بـر  شود، مبنـي   نوپيدا پيرامونِ پيوند تنگاتنگ زبان و انديشه آغاز مي  اي نه انگاره  پيش

و در اين راستا به بازگويي انگاشـت  ، »است تفكر ابزار چنين هم بلكه تفكر ظرف تنها نه زبان«
منصـوري   كه چنان آن 3.»انديشد مي زبان در و زبان با انسان« پردازد كه  دست مي ديگري ازاين

خـود بـا    خوديِ گذارانه كه به گفتاري سياست عنوانِ پاره يادشده، بهة بدان پرداخته است، مقال
هـايي    نمـود  روست، تنها كوشيده است تا ره  شناسي بسنده و واكاويِ دادگاني روبه  نبود نمونه

 گزيني به صنعت  ريزانه پيرامون چگونگي تبديل كارِ واژه  هايي برنامهنهاد پيشپردازانه و   نظريه
مفـاهيم  انبوه  يابي هراعنوان پاسخي براي  وي به چه آنپيش نهد، هم  توليد انبوه فرا فناوري /

). ديگربار، دريـافتني اسـت كـه    191 -  179 همان:( شمرد  برمي فارسي زبانبه  بيگانه علمي
نـد  ك جايِ اين نگاشته آن را بازگو مي منصوري در جاي كه چنان آننگرانيِ اصليِ اين نوشتار 

 ةپاسخ به رشـد فزاينـد   درو » گزيني  واژه«ة درزمين» انبوه«بار توليد  نياز به توليد و ايندربارة 
  وي بـه  چـه  آن؛ است» علم طةحي در زبان رفت پيش«ة درنتيج ةورداهاي واژگاني نوفر بخش

عنـوان   بـه  فنـاوري  و علم توليد«و رسيدن به » خوداتكايي و هاي رسيدن به ناوابستگي  الزمه«
از ناوابستگي  به چنين رويي يابي دستكند (همان). منصوري   از آن ياد مي» ناوابستگي ركنِ
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 بـه  آن با و آن در بتوانند انتفكرتا م«بيند  مي» فناوري و علم در بالنده و باليده زبانِ نيازمند«را 

  .)191 :(همان» بپردازند فناوري و علم توليد براي قالخ تفكر
سانِ كُنشـي بـرايِ حـل     گزيني به  بيش ديگرگون، با نگاه به كار واژهو گاهي كم  از ديد

توان يك دشـواري    گيري از آن مي  ابزاري كه با بهره مثابة  به» استدالل«و با ديدنِ » مسئله«
 شناسـي  گزيني يك گونه  كاري چون واژه دادن زاده براي انجام  را از ميان برداشت، نعمت

طـور   ري واژگاني بـه كه كارِ نوآو اين  به دهد. از اين ديدگاه، باتوجه  دست مي استداللي به
اي   بندي  نخستين گروه» گروهي«دربرابر  »فردي«ة گيرد، دوگان  فردي يا گروهي انجام مي

تر اسـت    ). و سپس134 - 128: 1379زاده   نهد (نعمت  روي مي باره فرا است كه او دراين
شـواهد  اي از اسـتدالل براسـاس     گانـه   بنديِ پـنج   دستهة ئكه وي، در بررسيِ خود، به ارا

 فارسـي  ادب و زبان گزيني فرهنگستان  واژه شوراي شده در  انجام هاي برگرفته از بحث
آوايـي، اسـتدالل همـاهنگي،      اي كه استدالل سـابقه، اسـتدالل هـم     بندي  دسته ؛پردازد  مي

ايـن    همـه،  گنجاند (همان). بـااين  خود مية استدالل نگرش، استدالل گرايش را در هست
هايِ علمـيِ    واژه  اي گزينشي از نام  دشواريِ (نا)برابري را با نگاه به نمونه بررسي نيز تنها
 ؛دهـد   گزيني فرهنگستان موردبررسـي قـرار مـي     شده در واژه  هاي انجام  برگرفته از بحث

ـ  شناسي آن به  شناسي و روش ي كه چيستيفرايند پـردازي و ريزپـردازي     خـود نكتـه   ةنوب
  داشته است.  تري را بايسته مي  بسنده

هـاي    هاي باالگفته ديديم كـه رويكـرد برگرفتـه در بررسـي      گواه بررسي با اين گزيده، به
هايِ  است. نشانه راه همدانشيك  گزيني علمي/ سويِ واژه گرايِش به  اي بيش  شده با گونه  انجام

براي واژگانِ دانشـيك در زبـان فارسـي را    » گزيني  واژه«گرا از   دانش  وجود اين رويكرد بيش
ان در بيرون از مرزهايِ ايـران درميـانِ   ورشدانبرخي ة روان  توان در نگرشِ دنباله  مي چنين هم

اي را   شمار است، نمونه  هايي اندك  زبان نيز ديد. هرچند شمار چنين بررسي  ديگر ملل فارسي
چـاپ رسـانده    بهفرهنگستان  ةنامة نام اي را در پژوهش  قلمِ يكي از نگارندگاني كه نگاشته به

وار بـه    يمين است كـه چكيـده   ةنوشت  موردنظر گزارشِ كوتاه ةگذرانيم. نمون  نظر مي است از
ــي كوشــش ــايي   بررس ــگ«ه ــده و ناهماهن ــي» پراكن ــته   م ــه جس ــردازد ك ــه در  پ وگريخت

فارسي دري انجـام گرفتـه اسـت.    گزيني در زبان  جاي افغانستان درراستاي واژه جاوآن اين
دنبـالِ   جستار يادشده نيز كه در هماهنگي بـا رويكـرد فرهنگسـتان زبـان و ادبِ ايـران بـه      

ي ها پژوهش« دادن از راه انجام» صطالح)هاي واحد(ا واژه دانش«سازي   آوري و رايج  فراهم
واژگان نافارسـي   براي علمي گزيني  واژهرسِ  دردستافق   تنها به است، نگاه خود را» علمي

گزينـيِ    و با دادنِ فراخواني براي واژه گذر ره). از اين 160 -  159: 1383دوخته است (يمين 
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ايران است كه بررسيِ يادشده به بايستگيِ  فارسي ادب و زبان فرهنگستاندر پيروي از  علمي
و  علمـي  گزينـي   واژهدهـيِ كـارِ    گيـري و سـامان    اي رسـمي بـراي برعهـده     بنيادگذاريِ تنه

 فارسي ادب و زبان فرهنگستانيِ يار همبردن ناهماهنگي موجود در اين زمينه و البته با  ازميان

  ).161 :كند (همان  اشاره مي ايران
باره  هاي موجود دراين  ها و بررسي  نگرشة همة روي دربرگيرند هيچ اگرچه اين گزيده به
تـوان دريافـت كـه نگـرش يادشـده        باالگنجانده مـي هاي   بررسي ةنيست، با درنگي در نمون

. از ايـن  اسـت بـاره   يافتـه درايـن    اي پربسـامد و برجسـتگي    خـود گويـاي انديشـه    خودي به
وبـيش   انِ يادشـده بـس  دانشـور و  فرهنگستان ةنامآيد كه گرايشِ   سازي چنين برمي برجسته

در زبـان   گزينـي  واژهسـويِ   تـر بـه   علمـي و كـم   گزيني در زبـان دانشـيك/    واژه  سويِ نام به
گـرا بـر     يـافتگيِ دانـش    چنين رويي از برجستگي تأثير برايندتر است.   فرادانشيك و همگاني

آيد  يدرپي م كه چنان آنتوان   برابرگزينيِ زباني را مية داد كاربردشناسانه و كاركردشناسان برون
  وانمايي كرد.

  
  انجامين برايند 1.2

علمـي و   واژگـان دانشـيك/    گرا دربرابرگزيني براي نـام   كنشِ دانشسازيِ نگرش و   برجسته
ان و دانشـور  تـرْ   هـايِ همگـاني    فراعلمي و گفتمان ماندنِ زبانِ فرادانشيك/ تر و دركناره  ويژه
شده است كه زبان فارسي  نمون رهوار به اين باور   هاي خود پوشيده  ريزان را در بررسي  برنامه
نيـاز يـا     تر بـي   هايِ همگاني  گفتمان فرادانشيك و گفتمانة گزيني درزمين  ژهسازي و وا  از واژه

تـر در حـال و روي كنـوني      هاي فرادانشيك و همگاني  واژگاني گفتمانة نياز بوده، گستر  كم
. در تـراز كـاربردي،   سـت يچناني ن  خود از بسندگي برخوردار است و نيازمند برابرگزيني آن

سـازماني    چهـارچوب برابرگزينـي را در    ريزانِ  ان و برنامهدانشوركه اين همان چيزي است 
علمـي   واژگـانِ دانشـيك/   گرايِش در رويكرد به برابرگزيني براي نام اي بيش باالگفته با گونه

غيرعلمي  رادانشيك/واژگانِ ف  درعمل به زيانِ برابرگزيني براي نام چه آن ؛درگير ساخته است
  انجاميده است.

ي واگونگيِ معنادار دو مفهومِ گر روشنبه  ،در اين زمينه تر بيشي گر روشناكنون، براي 
هايِ   كاررفته در بررسي در گفتمانِ به چه آنپردازيم، هم   واژگي مي  نام واژه/  واژگي و نام واژه/

 ي گر روشني پيرامونِ يك دوگانگيِ دانشيِ كليدي نشان دارد و اندكي گر روشنباال از نبود
  دارد. بايسته ميجا  اين را در
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  واژگي نام واژه/ واژگي و نام واژه/. 3
واژگـي و   كژآميزيِ دو مفهوم كليـدي واژه/ ة مدهاي ناخواستآ ي پيگر روشنكه به  ازآن پيش

شناسي و كاربردشناسيِ دو مفهوم يادشده   هستي ازاي چند را   نكته ،نوواژگي بپردازيم نوواژه/
) word/ wordhoodواژگـي (  /شناسي و كاربردشناسيِ دو مفهومِ واژه  هستيشويم.   يادآور مي

اي   ديگـر درعـينِ سـادگي گونـه     ) ازسـويِ term/ termhoodواژگـي (   نام واژه/  سو و نام ازيك
دو واحـد   منزلـة  بـه ترتيـب   واژه بـه   گفتـارِديگر، واژه و نـام   پيچيدگي را در خود دارنـد. بـه  

 هـاي   گفتمـان  ويـژه در  هـايِ   همگاني و پديده هاي  گفتمان همگاني در هايِ  يِ پديدهگذار نام
شناسـي و    جـور واگـونگي در هسـتي    يـك گـونگي برخوردارنـد و هـم بـه       ويژه هم از هم

 ،هـايي ويـژه    واژگـان در گفتمـان   ترين ويژگي نـام   كاربردشناسيِ خود دچارند. كابرِ برجسته
  هـايِ فرادانشـيك    واژگانِ زبانِ همگاني و گفتمانرا در سنجش با  ،گفتمانِ دانشيك چون هم

هـاي    ها و كنش  دهي به مفاهيمِ در پيوند با دانش  واژه برايِ نام  بيند كه يك نام  در اين نكته مي
   روي است كه گاه از ايـن واحـدهاي   همين از .)Cabré 1999: 152شود (  كار گرفته مي ويژه به

روي بـا    روي است كـه در جسـتار پـيش    اين ازشود، و هم   ياد ميواژه   نامِ دانش ي بهگذار نام
هـا و    اي كـه بـراي ناميـدن پديـده      معنـايِ واژه  بـه  ،»واژه  نام«به » term«برگردان مفهومِ التينِ 

كوشش شده است تا چرايِ فراپشـت واگـونگي يادشـده     ،شود  كار گرفته مي مفاهيمِ ويژه به
  د.شو يگر روشن تر بيش

ــارةدر جســتارِ دانشــيِ خــود  ــا واحــدبررســيِ  درب ــادينِ يكــانِ ي در  معناشــناختي بني
ة گويد و حوز  مي term واژه/  و نام word واژه/ة شناسي، كابرِ از چيستي و كاربرد دوگان واژه نام

بررسي مـورد سپسـين را   ة ) و حوزlexicology( شناسي  واژهبررسي مورد نخستين را دانشِ 
بنـدي دوگانـه را كـابرِ چنـين       دانـد. ايـن دسـته     ) مـي terminology( شناسـي   واژه  نـام دانشِ 
  كند:  مي  وانمايي

منـد   سامان شناختي زبانهاي   شناسه  يكاني است كه با يك رشته از وا واحدي/ واژه ]...[
. اسـت  برخوردار هستي[جهان]  در مايه  بن يك به بازگرد ويژگيِ از و شود  مي ماييوان
اي ويـژه    سـان كـه در زمينـه    هم شناختي زبانهاي   واژه واحدي است با واشناسه  نام ]...[

  )Cabré 1999: 35كاربرد دارد (

گـراي    دانـش   رويكرد بيش دربارةروي   تر گفته شد كه نگراني نخستينِ جستار پيش  پيش
دانشـيك و   گفتمـانِ  برايِو  در» گزينـي   واژه«كارگيريِ مفهومِ   در به» گزيني واژه«باالگفته در 

هـايِ   گزينـي در بررسـي    اكنون، اگـر از ايـن ديـدگاه بـه رويكـرد واژه      .استمفاهيمِ علمي 
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چرايـي و چگـونگي ايـن     درتـري    انهگر روشنيابي   بسا بتوان ريشه  باالگنجانده بپردازيم، چه
. از همـين  علمـي دسـت يافـت    هـاي دانشـيك/   سويِ برابرگزينيِ براي مفهوم گرايي به  بيش
تـوان چرايـيِ     ) اسـت كـه مـي   termhood( واژگي  و نام )wordhood( واژگية گاه دوگان  نگره

 دربـارة را در گفتمـان فرهنگسـتاني   » گزينـي   واژه«ة واژ  گزينِ نـام  هم  گيري بي  كار  فراپشت به
خـود از نبـود رويكـردي     چـه  آنعلمي بيگانـه دريافـت؛    برابرگزيني براي مفاهيم دانشيك/

انـه بـرايِ برشناسـاندنِ واگـونگيِ نهـادين يادشـده در تـرازِ        گر روشـن شناسـانه و    شناخت
سـازي در    سـو از نبـود برجسـته    خود، ازيك ،شناختي نشان دارد. اين  و گفتمان شناختي زبان

كناري با  همعلمي در  دانشيك/ واژگان  نامة دوگانشناسيِ   سرشت درموردهايِ يادشده   بررسي
 و واگـونگي  در يگـر  روشناز نبود  ،ديگر سويِگويد و از  غيرعلمي مي فرادانشيك/ واژگان
هـايِ فرادانشـيك و    علمي در مقايسـه بـا گفتمـان    /دانشيك گفتمان متفاوت شناسيِ  سرشت
 واگونگي درموردترين گواه بر نبود شناخت بسنده   روي، برجسته تر نشان دارد. ازاين  همگاني

غيرعلمي در دو تراز يادشـده را   فرادانشيك/ واژگانعلمي در مقايسه با  دانشيك/ واژگان  نام
يـا    گزينـي   واژه  نامجاي  به» گزيني  واژه«ة واژ  گزينِ نام جاي كارگيريِ آشكارِ و بي  توان در به  مي

ها ديد  گونه بررسي در اين 4گزيني  اصطالحكم  دست.  
هــايي   در بررســي» گزينــي  هواژ«ة واژ  كــارگيري نــام در بــهروشــن اســت كــه كژگزينــي 

 واژه  نـام يا  واژه  دانش يكناخورند  ينشِو روشن از گز ياگو اي  البته نمونه ،خود دست، ايناز
بنيـاد، كژگزينـيِ     ايـن  . بـر اسـت نگاري   دانشِ فرهنگجا  اين علمي، در در كاربرد دانشيك/

سويِ ايشان جاي شده از هايِ نگاشته  شناسان و گفتمان زبانيادشده در گفتمانِ دانشيِ برخي 
روي در   سويِ جستار پـيش شده از طرح ةهايِ كارسنجان  روي، يكي از نقد اينپرسش دارد. از

گزينـي در بحـث    اصـطالح  /گزينـي  واژه نـام جاي  به »گزيني  واژه« ةواژ  كارگيريِ غيرفنيِ نام  به
خواسـته يـا    كژبرداشتي كه ؛علمي است در گفتمان دانشيك/برابرگزيني براي مفاهيم بيگانه 
داد دانشـيِ خوانشـورانِ    داد دانشيِ نگارشـوران و درون  برون ناخواسته و آگاهانه يا ناآگاهانه
گيـريِ    در گـذر زمـان بـه شـكل     بسا  قرار داده و چه تأثير تحتمتون يادشده را در اين زمينه 

 ؛زينــي بــراي مفــاهيم دانشــيك بيگانــه انجاميــده اســتگرايانــه از برابرگ  كژبرداشــتي بــيش
دريـافتي روشـن از    درمـورد ديگر، كژبرداشت يادشده در يك سطح بـه سـردرگمي    گفتار به

واژگي انجاميده است و در سطح ديگر زمينـه را    نام واژه/  واژگي و نام مفهومِ واگونگيِ واژه/
سود برابرگزيني براي مفـاهيم بيگانـه در    گرايش و پركاري به  نماييِ بيش براي پيدايش و رخ

هـاي   زيانِ برابرگزيني براي گفتمان بهكاري   گرايش و اندك  علمي و كم هاي دانشيك/ گفتمان
  و نادانشيك فراهم آورده است. ،تر، فرادانشيك  همگاني
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شناسانه و كاربردشناسانه است كـه    بسا همين سردرگميِ چيستي  تر اگر بگوييم، چه  ساده
 فرادانشـيك/ ة گزيني براي واژگان بيگان  نيازدانستن زبان فارسي از برابر  نياز يا كم  استگاه بيخ

گرايي به برابرگزيني بـرايِ مفـاهيمِ     است و بيش شدهتر   هاي همگاني غيردانشيك در گفتمان
بـوده   درآمدي  هاي زباني قرار داده است. اين پيش  ريزي  علمي را در كانونِ برنامه و دانشيك

گران، كـه   ان و خواه خوانشدانشوراست براي اين انگاشت نادرست درميان زبانوران، خواه 
وچـوني   كنـونيِ آن از بسـندگيِ چنـدي   ة برابرگزيني زبـاني در انـداز  ة شده درزمين كار انجام

داسـتان برابرگزينـي زبـاني داسـتاني      ،كه درپي خواهيم ديد گونه آن، اگرچه استبرخوردار 
كُنش و آزمونِ زبان بيگانه در ترجمـه اسـت    گذر رهواقع، از  ديگرگون و واپنداشته است. به

و نيـاز   بريم ميهاي دانشيك پي   كه به بايستگيِ گذار از ترازِ برابرگزيني براي مفاهيمِ گفتمان
هـاي فرادانشـيك و     اني در گفتمـان هـاي واژگـ    براي شكاف را سازي و برابرآوري  به نوواژه
بنياد سپسين روايـيِ   ةگرا و ترجم  گفته شد در بخش كنش چه آنة يابيم. هم  تر درمي  همگاني

  يابد.  تري مي  آشكارتر و برجسته
  

  گزيني واژه گزيني و نام واژه. 4
 واژه/ تر و نام  يهاي همگان  واژگي در گفتمان واژه/ة دوگان دربارةِدر باال  چه آنبا درنظرگرفتن 

آن با نگـاه بـه گسـتردگيِ فراگيـر زبـانوران و       تر گفته شد و پيروِ  واژگي در گفتمان ويژه  نام
وران و خوانشـوران   مرزمند گفتمانة تر در سنجش با گستر  هايِ همگاني  خوانشوران گفتمان

  ماند اين است: تر پرسشي كه اكنون ناگشوده برجاي مي  هايِ ويژه  گفتمان
 ،سـازي رويكـرد برابرگزينـي در گفتمـان دانشـيك       راستا با برجسـته  هم ،بايد  آيا نمي ـ

 هـاي فرادانشـيك/    گزينـي در گفتمـان    ي درخور و شايسته نيز بر بايستگي واژهتأكيد
  تر صورت پذيرد؟  نادانشيك و همگاني
اي بر است است كه در اين بخش تالش شده اي هكارسنجانة نكتة اين پرسش دربرگيرند

برانگيز آن است كه رسـيدن بـه دريـافتي      انديشهة آن پاسخي بايسته و شايسته پيدا شود. نكت
 ةترجمـ با رويكرد بـه   ،روشن از پرسش يادشده و نيز يافتن پاسخي كارآمد براي آن، هردو

شدني است؛ اين همان چيزي است كه رويارويي با  )Word - Oriented translation( گرا  واژه
 در ادبيـات دانـشِ  بـاز   و گـاه  را چـه  ناهمـ  يـا  )In - Equivalence( نابرابرنهـادگي چـالشِ  
ترجمـه يـاد باورپـذير     )thorny problem( »دشواري خاردارِ«نامِ  از آن به ترجمه هايِ بررسي

درپي به آن پرداخته خواهد شد. گفتني است كه درراستايِ پافشاري بـر   چه آنسازد؛  مي
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 ةدن رابطـ كرسـاز  هـم اني هسـتند كـه پافشـارانه بـر بايِسـتگيِ      دانشـور گـرا    واژهة ترجم
اند. در اشاره به بايِسـتگيِ    كرده تأكيد ،»واژگان«يعني ميانِ  ،برابرنهادگي در تراز واژگاني

اسـت كـه ژاك    ترجمـه  واژگـان در  شمردنِ جايگاه واژه/ گرا و كانوني برابرنهادگي واژه
دانـد    برابرنهادگي در تراز واژگاني را آغـازگرِ كُـنشِ ترجمـه مـي    ) Jacques Derridaدريدا (

)Derrida 2012: 370.( فلسفه كـارگيري   ي بـر بـه  تأييـد توان  مه نيز ميجشناختيِ تر ازديدگاه
» ها سنج ساخت هم« ةتوان به انديش  مي ،گذر رهاين  زا .نگاري يافت هاي ترجمه در واژه  يافته

)constructing comparables     ترجمـه پـاول ريكـور    ،) اشاره كـرد كـه ازسـويِ فيلسـوف  
)Paul Ricoeur(، نهاد پيش ) شده استRicoeur 2006: 36 ةبـا پافشـاريِ سـازند    چه آن)؛ هم 

يكـانِ ترجمـه   عنـوان   بهرويِ ترجمه، ازجمله دريدا، بر بايستگيِ نگاه به واژه  انِ پيشدانشور
سويِ برابرنهادگي براي  در رويكرد خود به ،روي نيز  پيشاست كه جستار  گفتنيسوست.  هم

ـ   شناسانه و سـبك   متونِ زيبايية واژگان بيگانه در ترجم كـه درپـي    گونـه  آنداسـتاني،  ة گرايان
كار  دستوردر  )word as unit of equivalence( برابرنهادگي يكانِ عنوان به را واژهة نگرآيد،   مي

 اي اُسـتواره عنـوان   بـه را  گـرا   واژه ةترجم سويِ به يكردرو  سازيِ برجسته، دده ميخود قرار 
  شناساند.  بنيادين برمي

  
  »نابرابرنهادگي«از چالشِ  رفت ترجمه و برون. 5
هـايِ يادشـده و در     در بررسي» گزيني  واژه«ة واژ  كارگيريِ نام  به دربارةپاياني ة كارسنجانة نكت

بايسـت    مي 5گُزيدنة از ريش» گزينيـ«ها باري است كه بخشِ  هاي برآمده از آن  ريزي  برنامه
 ازميـان  ،معنايِ گزيدن به ،گزيدنباشد:  ساختنو  گزيدنمفهومِ بر دوش بكشد تا گوياي دو 

است  يزيآن چ يبرا يازن ،گاه به ساختنمعنايِ  به ،ساختنو  است بوده كار در تر  يشپ چه آن
واژگـاني    واقع در كنشِ برابرگذاري واژگـاني و نـام   به چه آنديگر،  گفتارِ . بهيستكه در كار ن
 بخـشِ  بلكـه  نيسـت،  واژگـان   نـام  يـا  واژگان نشتنها گزي ،انجام بشود بايد يا شود  انجام مي
اُستوار است. نياز به  سازي  واژه  نوناميا  سازي  نوواژهبرابرنهادگي بر اي از كار و كنشِ   گسترده

 در معناشـناختي   سازي در زبـان ترجمـه از وجـود شـكافي زبـان       نوآوريِ واژگاني و نوواژه
شـكافي كـه بسـابيش بـا      .دارد نشـان  بيگانـه  هـاي  زبـان  ديگـر  و فارسي زبان برابرنهادگيِ

ر شـده اسـت.       واژه آوردن مترجمان و نويسـندگان بـه رويكـرد ناكارآمـد وام     يرو گيـري پـ
ناكارآمديِ رويكرد يادشده هم در تـراز معناشـناختي واژگـاني و هـم در تـراز آواشـناختيِ       

 و معناشناسـانه  كارآمـدي  از تنهـا  بـاز نـه   و گرفته گاه چراكه واژگان وام ،پذير است  دريافت
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 و آواشـناختي  چيـدمانِ  بـيش و كـم  كه نيستند برخوردار) epistemological( شناسانه  شناخت
 كژآهنگـيِ و بـه   زندسـا  مـي ميزبان را نيز با آواپريشي درگير  /گيرنده وام زبان فراآواشناختي

كارگيريِ   توان گفت كه به  بنياد، مي اين بر. سازند  مي چار) دcognitive discordance( شناختي
عنـوان   بـه واژه  ةنگـر كناريِ با هم است كه بنيـاد   سازي در هم  گزيني و واژه  دو رويكرد واژه

معناشـناختي   ركردنِ شكاف زبانرا با هدف پ ارگ  واژه ةترجمبه  كرديو رو يبرابرنهادگ يكانِ
 كه گفت بايد جا ينا در. كند  مي ريزي  پي گانههاي بي  در برابرنهادگيِ زبان فارسي و ديگر زبان

بـه صـنعت    قالبِ رويكرد كه خود در،  گرا  انبوه و گرا  دانش  بيش »گزينيِ  واژه« ةانديش بازنمود
 شد اشاره بدان »خوداتكايي و ناوابستگي به رسيدن« براي »انبوه« توليد ةبا شناس» گزيني  واژه«

 يافـت  رهتوانـد در    تـر مـي    تر و پرپـژواك   بسا پرنمود چه ،)191 -  179: ب 1382 ي(منصور
تـر و فرادانشـيك     هـاي همگـاني    براي زبـان همگـاني و گفتمـان    ترجمه گذر رهاز  زاييِ واژه

زايـي، بـه    واژه يافـت  ره گـذر  رهدريافته و شنيده شود. در بخـش سپسـينِ ايـن جسـتار، از     
 خـواهيم  ،داسـتاني  جا ينا در فرادانشيك، گفتمانيِ ةاز نوآوري واژگاني در ترجمهايي  نمونه

 دررا  مهمـي  ةنكتـ  بپـردازيم  سـت د  ايـن  از ةبرگزيـد  هاي نمونه به كه آن از  پيش. پرداخت
ر، چـه    روي يشِكه جستارِ پ يگر روشنخوانيم، با اين  درپِي مي چمو  معنا يِدوگانگ راسـس

بـا دانـشِ ترجمـه و چـه در بخـشِ       يوندواژگانِ در پ نام نهاد پيشو  يشناخت در بخشِ نگره
هـايي برگرفتـه از    نمونـه  ،يِهمگـ  ي،نوواژگان در گفتمـانِ داسـتان   نهاد پيشو  يشناخت نمونه
همه  ند، كه اينهست گرا بافت ةترجم ةزمينشده در هاي انجام خاسته و بررسي هايِ پژوهش داده
 ةرشـت  در وي كـه  جسـتارند  اين نخست ةنگارند دكتريِ ةنام پايان بنيادينِ هاي يافته ةجملاز

  .است نگاشته و پژوهيده ترجمه
  
  معنايِ بافتي معنا و چم/ 1.5
بايـد در وجـود     سازي را مي  بايستگي رويكرد به نوواژه درنگره، چرايابيِ بنيادين   پيش با اين

 هاي گوناگون جسـت. در   در بافت أيا معناهايِ بافتي براي يك نهاد زبانيِ زبان مبد 6»ها  چم«
) sense( و معنـاي بـافتي  ) meaning( بايست به وجود يك جداگانگي بـين معنـا    مي ،جا اين
، ولي نه از نگاه شناختي واژه چندمعناييِة از دريچه كرد. گفتني است كه چندگانگي معنا اشار

روي آن را برشناسـانده اسـت،    كه جستار پـيش  بافتاري معناشناسيِو  گرا بافت چندمعنايگي
 معنايِ /چم«قرار گرفته است؛  موردبررسي نيز) Igor Burkhanovسويِ ايگور بوركانوف (زا

] يِاز معنا[هـا  يكـي برشناساندنِ « يِبرا شناسي  واژه و زباني معناشناسي در ،»sense« يا »بافتي
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شـناخته   چنـدمعنايي ، يعني بخشي واژگاني كـه بـا [پيونـد]    چندمعنايي واژگاني بخشِ يك
 آيـد   مـي  پـي در چـه  آنبنيـاد،    اين بر. )Burkhanov 1998 - 2010: 78رود (  كار مي به» شود  مي
و  سازي را در پاسخ به نيـاز بافـت معناشـناختي     يافت به نوواژه ره از هايي  نمونه تا كوشد  مي

هاي  يچراپرداز راه هم زيباشناختي در فرازهايي از چند گفتمانِ داستاني و البته فرادانشيك، به
  دست دهد.  به ،يافته  هايِ انجام سازي وراي نوواژه

  
 هايي از نوآوري واژگاني نمونه. 6

ة هاي نابرابرنهادگيِ واژگـاني در ترجمـ    هايي از دشواري  پايانيِ اين جستار را با نمونهبخش 
بريم. گفتني اسـت كـه     پايان مي به ،اي از گفتمان فرادانشي است كه خود گونه ،زبان داستاني

هـايي هسـتند كـه بـراي       هنهـاد  پـيش هاي واژگاني در اين نگاشته تنها   گنجاندن اين نوآوري
پذيرفتـه  ة روي تنهـا گزينـ   هـيچ  اند و بـه   ه شدهئي رويكرد كاربرديِ اين جستار اراگر روشن
تواننـد ازسـوي    مـي جـا   ايـن  ي درنهـاد  پـيش بنيـاد، برابرنهادهـاي     اين ند. بريستباره ن دراين

كـار نيسـت. بـه     ها در كارگيريِ آن كار روند، هرچند بايدي در به گوي به خوانشوران پارسي
  7.پردازيم  مي ادامههاي يادشده در  نمونهاي از   گزيده

  
1.6 amusement  

دهند   دست مي  به» amusement«التينِ ة هاي دوزبانه بسابيش براي واژ  برابرنهادي كه فرهنگ
يابيم   يادشده درمية زير دو معناي بافتي را براي واژة ولي در دو نمون ،است» سرگرمي«ة واژ

ـ  ا واگونـه  بـاره كـامالً   بيشـينه درايـن  كه با برداشت معنـايي رايـج و    نخسـت،  ة نـد. در نمون
»amusement «دهـد   يمـ  دست  به ييرو اي يزيچ آن كردنِ تجربهاست كه از  رخدادي ةنتيج 
 بـا  بـافتي  معنـاي  ايـن  بـراي  ينهـاد  پـيش  ة؛ نوواژسازد  يم خود ريدرگ را شهياند و فكر كه
، و يريـ درگ، يسـرگرم  ةواژ سـه  بـا  فارسـي  زبان گران خوانش آشنايي ةداشتنِ پيشين نظررد

 ازسـويِ  نوپيدا ةتواند به پذيرشِ واژ  بايد گفت كه همانندي با الگوهايِ آشنا مي ـ يسردرگم
  :است »سردرگيري« ةنوواژ ـ كند كمك گران  خوانش

[…] and to everyone's amusement sat down on a doorstep and began to sketch it 

(from The Tale of Beatrix Patter by Margaret Lane): 

ـ  يهمگان، رو يِريسردرگدر [كمالِ]  و[...]   بـه  شـروع  و نشسـت  اي  خانـه  ةپلـ  يشپ
  .كرد  كشيدن
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 و يخوشـ  آن كـردنِ  تجربـه  از كـه  اسـت  رخدادي ةنتيج »amusement« ديگر، ةنمون در
 »سرخوشـي « ةواژ همـان  بافتي معناي اين براي ينهاد پيشبرابرگذاري  .زديخ يبرم يشادمان
تر در   انجامد كه پيش اي مي  كارگيري واژه گزيني است كه به به  اي از واژه  خود نمونه كه است

درجايگـاه برابرنهـادي   » سرخوشـي «همـه، برابرنهـاد    اينزبان فارسي موجود بوده است. بـا 
اســت، ازديــدگاه كــار نرفتـه   بــه بـافتي  معنــاي ايــن بـراي  ايــناز شــناختي كـه پــيش   بافـت 

 نــايِدليــل برخــورداري از يــك مع بــه و) Morpho - Lexicologicalشــناختي ( واژه ريخــت
  ):Munday 2009: 210آيد ( شمار مي اي از نوواژگي به  نمونه ،شناختيِ نوپيدا، خود بافت

The pony shook its head up and down and seemed to laugh with amusement (from 

The Red Pony by John Steinbeck): 

  .خندد  يم يسرخوشبا  ييبود كه گو ينتكان داد و چن يينسرش را به باال و پا تاتو

  
2.6 »stout« و »diet«  
برابرگذاري شده » نيرومند«يا » ستَبر«معنايِ  بهوبيش  بسهاي دوزبانه   در فرهنگ» stout«ة واژ

يك از دو معناي يادشـده   آيد آشكار است كه هيچ  اي كه درپي مي  در نمونه  همه، است. بااين
كـار   به بانو كه اين ويژگي براي واشناسيِ يك  گاه ، آناستن» stout«ة گوياي معناي بافتيِ واژ

آن ة يادشده در ايـن معنـاي بـافتي و ترجمـ    ة گرفته شده باشد. به اين چگونگيِ كاربرد واژ
  كنيد:  نگاه

She was inclined to be stout, but her height enabled her to carry with dignity a 

corpulence which a strict attention to diet prevented from becoming uncom 

fortable (from Christmas Holiday by W. Somerset): 

 چنين كيرا به او داده بود تا  ياين تواناي اش بروباالي ،داشت يپراندامچه او رو به  اگر
 شـدنِ  ندهآزار ازويژه  يخوردار داشتنِ نگاه چه آن، آورد تاب برازندگيبا  را گوشتالويي

  .كرد مي جلوگيري آن

معنـاي   بـه  پرانـدام ة نوواژ» stout«ة ي برايِ واژنهاد پيشرو، در بافت باال، برابرنهاد  ازاين
 »غذايي رژيم« برگردانِ اگرچه كه گفت بايد نيز »diet« ةواژ درمورد. است» پر ياندام يدارا«

فارسـي  زبان ةسرشت هاي  توانايي از گيري  با بهره است، بافتي معناي اين در رايجي برابرنهاد 
 يـك  كـه  شـود   يمـ  يادآوريداد.  نهاد پيشباره  دراين تر  روشن و تر  كوتاه برابرنهادي توان  مي

 سـاخته  فعـل  ةبه بنِ گذشـت » ارـ  «از افزودنِ پسوند  يفارس سازي  واژه در ساختاري الگويِ
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رد : كردار، رفتن ةاز ريش ار+  رفت: رفتار چون هم شود  مي ردن  ةاز ريشـ  ار+  كـ گفتـار ، كـ :
 ةواژ بـرايِ  ينهـاد  پـيش برابرنهـاد   يادشدهدر كاربرد  ياد،بن  اين بر .گفتن ةاز ريش از+  گفت

»diet« يونانيِ ةريش از خود كه »diaita« معنـايِ روشِ زيسـتن   به )manner of living (  گرفتـه
  .است» روش و چگونگي خوردن«معناي  به كه است »خوردار« ةشده است نوواژ

  
3.6 »spray« و »Fast - Dying«  
 بـه  نيـاز  »Fast - Dying« و »spray« ةدو واژ يبـرا  ،آيـد   مـي  درپـي  كـه  اي  در نمونه چنين هم

 بافـت  داسـتاني  و بافتـاري  هـاي   ويژگـي  گـرفتنِ  درنظـر  بـا  كه است بوده واژگاني نوآوري
برابرنهـاد   يهايِ نهادينِ زبان فارسـ   مندي توان از گيري  بهره با نخست، درمورد موردترجمه،

 شناختي يباييز ازحيث »پاشه« ةشده است. نوواژ نهاد پيش »spray«براي  دنيپاش از بنِِ» پاشه«
سرشـت   يايگو پاشه ةواژ آواييِ نرم كه گفت توان  يو م است اصلي ةواژ يدگيبه همان گز

 از هيآگـا  بـا  ،»زودمير« برابرنهاد كه پيداست ناگفته ،چنين هم. است »spray« ةيدپد يزيكيف
 يهـا   كمـان   يناز رنگـ  يكهكشـان « عبارت در) personification( يبخش  جان ةآراي كارگيريِ  به

 بافـت  شناختي  سبك يژگيِو اصلي ةواژ به وفاداري عينكه در است مناسبي ة، نوواژ»ريزودم
  :است داشته نگاه نيز را

A fine, sheer curtain of spray soared a hundred feet above the square, caught the 

sun, filled the air with a galaxy of fast - dying rainbows, and then the water was 

pouring on across the square and into the town in a swift cataract, carrying all 

before it (from The Man from the Turkish Slave by Victor Canning): 

 را ديخورشـ  د،يكشـ  باال دانيم ييِپا صد يفرازا به] آب[ ةپاش از افراشتهو  اي نرم پرده
پر كرد. و سـپس آب   ريزودم يها كمان نيرنگسر با كهكشاني از  گرفت و هوا را يكدر

 هـر  و خـت ير فـرو  تـازان  و بـزرگ  يآبشـار  چون شهر ونبود كه سراسر ميدان و در
  .برد خود با را بود اش يرو شيپ كه  چه آن

  
4.6 »rumble« و »sonorous«  

 ة ي برايِ واژنهاد پيشبرابرنهاد»rumble « صـداي  «[فرهنگ بـاطني]،   فرهنگ معاصر پويادر
توانـد برابرنهـاد كارآمـدي در بافـت       بـودنِ آن نمـي   درازدامـان دليل  كه به است» تولوق و تلق

 برابرگزينـي  از مورد يك »rumble« ةبراي واژ ورِم  رِم ةصداواژكارگيريِ   شده باشد. به ترجمه
 برخـي  در بسـا   چه تر  پيش كه است واژگاني ريخت آن كارگيريِ  به و گزينش راه از واژگاني
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بـه   نارسـيس در فرهنـگsonorous«   « ةواژ ،چنـين  هـم بوده باشد.  كار در ايراني هاي  گويش
توانـد گويـايِ معنـايِ      كه اين برابرگزيني هم نمـي  است برگردان شده» انداز  طنين /صدادار«

 ينهـاد  پيشو  نوساخته ةواژ بنياد،  اين بر. باشد موردترجمه بافت در »sonorous« ةبافتيِ واژ
 ]و[ دورادور صـداي « يِكه در بافت واژگـان  است رس  گوش ةنوواژ »sonorous« ةواژ براي
 كار رفته است: به» ربرانبا رسِ  گوش

[…] [A]wakening in the hour before dawn and drowsily hearing, to the hollow 

rumbling of milk churns rolled along the platform,… the far-off, sonorous voices 

of porters chanting, "Lyons, Lyons".(from The Matchmaker by Stella Gibbons): 
 ةت  يانم ورِم  رِمبا  راه هم وار، آلوده  خواب يدنيو شن دم يدهاز سپ يشپ يدر پاس يداريب ]...[

 رسِ  گـوش دورادور [و]  يصـدا  ]...[ شـدند،  مي غلتانده سكو روي بر كه شير هاي  دبه
 .‘ونيل ،ونيل’: زدند يم يادباربران كه فر

  
5.6 »primitive« و »Pot - Bank«  

را در بافت زير داريم. هرچنـد  » Pot - Bank«و » primitive«ة كناريِ دو واژ  زير، همة در نمون
يابيم   را در فرهنگ دوزبانه مي يبدو /يميقد /نيشيپچون هايي   براي مورد نخست برابرنهاد

از  يـايي جغراف يا يخيو تار يمتونِ اجتماع چون هماي   هاي ويژه  اين برابرنهادها در گفتمان و
 از يادشـده  برابرنهادهـاي  موردترجمـه،  گفتمـاني  بافت در همه، اينبا .ندبرخوردار يكارآمد
 برجسـتگي  بـه  باتوجـه  روي، ازايـن . ندا ناتوان »primitive« ةواژ شناختي  بافت معناي رسانشِ

 يـك  عنـوان  بـه گري و نگاه به برتريِ زماني  سفال /كاري گلينه ةدر پيدايش پيش زمان ةماي بن
 معنـايِ  ايـن  در ينهاد پيش ةنوساخت ةواژ شده ياد بافت در موردنظر ورانِ  پيشه براي ويژگي
 همــاهنگيِ برتــريِ از »نوپيشــه« ةنــوواژ نيــز ،جــا يــنا در. اســت »نوپيشــه« ةنــوواژ بــافتي
 ةنمون. ستآشنا يا خوانندگان واژه يكه برا استبرخوردار  »نوكيسه« ةواژ با شناختي ريخت
كـاربرد   يـن كه در ا تركيبي ةواژ اين. است بافت اين در »Pot - Bank« ةواژ يريِكارگ به ديگر

شـهرِ   يـك  ةيـژ و يِشناسـ  از بـوم  ،سازند  يم سفال اي نهيگل آن در كه است يا  كناره معنايِ به
سـاخت و   يژگـي و يـن ا .است برخوردار لساح /با كناره ساز هم يِكاربرد يژگيِو و يبندر
  :سازد  مي شُدني را »كنار  گلينه« ةنوواژ نهاد پيش

Twenty years ago this was more true than it is now; there were some very small and 

primitive 'pot-banks' at that time, and I dare say the Ropers' was the smallest and 

most primitive (from The Contenders by John Wain): 
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كوچك و  ياربس كنار نهيگل چندتايي چراكه ،اكنون تا بود تر  درست اين پيش سال بيست
 و تـرين  كوچـك  روپِرزهـا  يدمـن شـا   گمـان  بـه  و داشت، وجود زمان آن در »شهينوپ«

  .بودند ها آن ترين  نوپيشه
  
6.6 »forelock«  

» زلف، كاكُل، چترِ زلف«ي ازجمله نهاد پيشبه ناكارآمديِ برابرنهادهايِ  زير، باتوجهة در نمون
بـراي   نارسيسايِ  و فرهنگ رايانه فرهنگ معاصرِ هزارهترتيب در  ، به»كاكل موي پيشاني«يا 

نظر داشته باشـيم كـه اسـب     (در اندام است  اي اسبِ كوتاه  ، كه گونه»تاتو« بخشِ پيشينِ يالِ
واژگـي    ناگزير خواهد بود. در اين نمونه، تـك سازي   آوردن به نوواژه دارايِ يال است)، روي

 بـر  .ه خواهد افزودگرفت كار بهاي است كه بر كارآمديِ برابرنهاد   سنجه ،خود ،در برابرگذاري
 نمايد: بايا و شايا مي» forelock«ة براي واژ» يال  پيش«ة نوواژ نهاد پيشبنياد، ساخت و   اين

The pony stretched out his nose and shook the forelock from his wild eyes- Jody 

stroked his nose a little (from The Red Pony by John Steinbeck): 
 ــ  دز كنـار  چشـمانش  جلـويِ  از را شالي  شيپ يو با تكـان  يدكش يشرا پ اش  پوزه تاتو
  .كرد نوازش كمي را اش  پوزه يجود

  
7.6 »gilding«  
بـه برجسـتگي نقـشِ     ، كه باتوجه»gilding«براي » زركاري«كارگيريِ برابرنهاد   است به چنين هم

بـا رنـگ    سـاز  هـم اي   در بـرانگيختنِ انگـاره  » زر«ة واژ  رنگ در بافت يادشـده و توانـاييِ بـن   
 دهد. دست مي  به» مطالكاري طالكاري/«تري نسبت به   موردترجمه، برابرنهاد گوياتر و روشن

There was no colour up here, neither velvets nor gilding; nothing but plaster and 

grey oak the colour of ashes (from The Edwardians by Victoria Sackville - West): 
 چـوب  و كـاري   گچ مگر چيز هيچ ؛يزركارباال نبود، نه مخمل و نه  يندر ا يرنگ هيچ
  .خاكستر رنگ به بلوط

  
8.6 »solitude«  

» تنهايي، جاي خلوت«را داريم كه برابرنهادهاي چون » solitude«ة اي ديگر، واژ  در نمونه
ــه ،كــاربردكــه در ايــن » solitude«بــراي آن برشــمرده شــده اســت. درمــورد     معنــاي  ب
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»a solitary place «نگ«تواند   ي مينهاد پيشبرابرنهاد  ،استرنگوشه گوشه/ درمعنـايِ   يا به» د
  باشد.» كردن اي براي درنگ گوشه«

But Burns does not speak of mountains or solitudes, which he does not visit (from 

Survey of English Literature, 1780 - 1830 by Oliver Elton): 

  .كند  نمي ديدن ها  كه او از آن گويد  نمي ها  گوشه  درنگو  ها از كوه بِرنز ولي

هـاي   هـاي گـردآورده و نـوواژه     بود كه ازميان انبوه نمونـه  گر روشناي   گزيده اين اندك
برشناسـاندنِ نيـاز بايسـته بـه     پژوهشي باالگفته، بـا هـدف   ة نام ه در پاياننهاد پيشساخته و 

ـ زبانِ داستاني، اراجا  اين سازي و برابرگزيني واژگاني در زبان فرادانشيك، در  نوواژه د. شـ ه ئ
توان دريافت كه نبود برابرنهادگي كارآمد در پاسـخ    مي ،با درنگي در همين گزيده همه، بااين

گفتماني كه در  ؛به آن دچار استني هايي است كه زبانِ داستا  به نابرابرنهادگي يكي از كاستي
از  ،رفـت  سـخن  آن از بـاال  در كـه  ، زبـان ) hierarchical typology( يِِگـان يپا يِشناسـ   گونـه 
 گويشـورانِ  ةهـرروز  گفتمـانِ  و همگـاني  زبـان  بـا  يتـر  بـيش  هـاي   يو هماننـد  ها يگن هم
در  تـر  بـيش  ي. روشـن اسـت كـه بـا درنگـ     يبرخوردار است تا گفتمان دانشـ  گوي يپارس
 و تـر   گسترده را يادشده كاستيِ بازنمود توان  مي ديگر فرادانشِي هاي بافت و زباني هاي نمونه
 منـد  نگره و مند  سامان كار و بنيادين و نهادين ريزي برنامه به نياز كه اي  كاستي دريافت؛ فراتر
  .دارد  مي شايا و بايادر اين زمينه  را

  
 گيري . نتيجه7

 درعـين برخـورداري از يـك     ،ازسويِ فرهنگستان زبان و ادب فارسي» گزيني  واژه«رويكرد
و نياز به  يعلم /كيدانشزبانِ وبيش بر   ها، بسكار راهها و   نگرش نهاد پيشستودنيِ در ة سوي
هاي   اي پيوسته نگرش  چون رشته چه آن ؛است اُستوار گانهيب كيدانش مِيمفاه يبرا ينيگز  واژه

هم پيوند داده است. بايد گفت كه اگرچه  بهگرفته در اين زمينه را   هاي انجام  و كنشبرگرفته 
گزيني براي مفاهيم دانشـيك در متـون بيگانـه،      هاي رسمي و غيررسمي به برابر  رويكرد تنه

شـده در جـاي خـود سـتودني      اندازگيِ كار انجام  گذاري بر چگونگيِ و چه جداي از ارزش
روي در گامِ نخست  بنياد، جستار پيشِ  اين ت و جايِ بازانديشي دارد. بركار نيسة است، هم

در تـرازِ دانشـيك   » گزينـي   واژه« درموردها  با رويكردي كارسنجانه به بررسيِ برخي نگاشته
ه اسـت. در  كـرد گزيني فارسي را در اين زمينه بررسـي   دست زده و گرايشِ كانوني در واژه

هـايِ    بـراي بـرآوردنِ نيـاز بـه برابرنهادگـذاري در گفتمـان       هـي رادنبال يافتنِ  گام دوم و به
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گرا كوشيده است تا به نيازسـنجي    يافتي ترجمه كارگيريِ ره  فرادانشيك، پژوهشِ حاضر با به
روي   هاي واژگاني در تراز فرادانشي دست بزند. در اين راستا، جسـتار پـيش    شكاف درمورد
گزينيِ در   واژه دربارةپردازي   : ازديدگاه نظري، اگرچه نگرههاي زير دست يافته است  به يافته

زباني به مرزبنـديِ  ة ترازِ دانشيك رويكردي بايسته و شايسته است، بنابر محدودنبودنِ گستر
شود و نياز به گذار  گزيني تنها در اين تراز بسته نمي  غالبِ يادشده ازديدگاه دانشيك كار واژه

روي  نظري ديگر پژوهشِ پيشة دارد. يافت  تر زباني را بايسته مي  همگانيبه ترازِ فرادانشيك و 
 واژه دربرابرِ) term( واژه  نامكارگيري مفهومِ  بهگراي  بنياد و كنش توان در بايستگيِ نگره  را مي

)word (دانست نگاري شناسي، و فرهنگ  شناسي، ترجمه زبان چون دانشيك هايي گفتمان در .
 آن، سـازمانيِ  كـاربرد  در واژگـان  گـزينشِ  رويكـرد  بـه  منـد  نگـره  نگاهي با بنياد،  همين بر
 مفهـومِ  بـراي  تـري   شايسـته  و تـر   بايسته ةتواند گزين  مي ينيگز  واژه  نام ةواژ  دانش كارگيري به
 يكرديرو يستگيِبا پژوهش اين ديگر نظريِ ةيافت. باشد گفتماني ةگستر اين در »گزيني  واژه«

 نـوآوريِ  بـا  كنـاري   هـم  در را فرادانشيك هايِ  گفتمان در شناختي واژه نوآوريِ به گرا  ترجمه
 ايـن  در پايـاني  انجـامين  ةيافتـ . دنـ ك مـي  برجسته دانشيك هاي  گفتمان براي شناختي واژه نام

 را سازي نوواژه و گزيني  واژه ةدرزمين مند شيوه كارِ و مند سامان ريزي  برنامه يستگيبا پژوهش
 تـر   درسـت  گفتـار   بـه  يـا  برابرنهـادگي  ةزمينـ هاي نوپيدا در  ركردن و برداشتنِ شكافپ براي
ـ   ،تـر   همگـاني  و فرادانشـيك  هاي  گفتمان در نابرابرنهادگي، براي گزيني چاره  زمينـه  يشبـه پ

 را »نابرابرنهـادگي « چـالشِ  از رفـت   بـرون  كـار  راه گـرا،  دانـش  و گـرا  نگره ترازِ در. آورد يم
  هـاي پژوهشـيِ   جست. برابر بـا يافتـه   گرا  ترجمه ييِزا  واژه افتي ره دستوركارِ در ستباي مي

 براينـد  ،اسـت  شـده  برگرفتـه  آن از روي پـيش  جسـتار  كـه  ،باالگفته ةنام درازدامان در پايان
بـه  توانـد    سـازي مـي    واژه سازي و نام در دو ترازِ واژه گرا  ترجمه ييِزا  واژه افتي ره دستوركارِ

 وردادسـت . نجامـد شـناختي در دو تـرازِ گفتمـاني فرادانشـيك و دانشـيك بي       زايـيِ واژه   انبوه
 توانـد   مـي  گزينـي   واژه  نـام  و گزينـي  واژه فرايند در كه است چيزي همان يادشده دستوركارِ
 به نياز كه است گفتني. دشو نگاري  فرهنگ ةبرنام در نگاران  فرهنگ كار ةماي  دست وار  سرِشته
كـه بـه    يگفتمـانِ داسـتان   چـون  هـم  تـر،   همگـاني  و فرادانشـيك  زبـاني  ترازِ در گزيني  واژه

 هـايِ   برگـردان  در كوتـاه  درنگـي  بـا  كـه  است اي  نكته ،استتر  نزديك هرروزه هايِ گفتمان
 آغـازينِ  هـاي   بـا مـتن   يسنج و در هم شده  ترجمه هاي  متن ةكارسنجان خوانشِ و شده انجام

 برابرنهـادگي  ةزمينـ گيـر در  چشـم  ياز وجـود شـكاف   چه آناست؛  پذير  يافتدر موردترجمه
 يگانـه واژگـان ب  يبسـنده بـرا   ينبـود برابرنهادهـا   كـه  ايـن  پاياني سخن. گويد  مي باره دراين
 ةزمينـ منـد در  و كار و كُنشِ سامان رو يشپ يزير برنامه يستگيِاست بر با يگواه يكفرادانش
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 يساز ه نوواژ يافت ره سازيِ يو كانون يواژگان يِنوآور سازي ينهو نهاد يرادانشف هاي گفتمان
و  ينـي گز واژه و كـار نـام   يـزي ر بـا برنامـه   يكنـار  در هـم  چـه  آنهـم   ي؛سپهرِ زبـان  يندر ا
زبان فارسـي در دو   تر بيش تواند به پوياسازِي هرچه هاي دانشي مي در گفتمان سازي واژه نام

  بينجامد.يادشده ة گستر
 

  ها نوشت پي
ـ ا در آن بودن ييمعنا  چند به توجهبا، termبراي  اصطالح كاربرد. 1 از رسـايي و روشـنيِ    ،كـاربرد  ني

 كـاربرد  بـه  تـوان   يمـ  ازجملـه . انجامد  يم يمعناشناخت يِزيكژآم به گاه و ستيبايسته برخوردار ن
  .كرد اشاره term و idiom ةواژ  برايِ دو نام اصطالح برابرنهاد سانِ هم

 سـتاگ  بـا  كننـده  ينفـ  شونديپ /اَ آميزي/  از درهم وار  گشاده /رها /نابسته يِمعنا به وار  اَبست ةنوواژ .2
 /مطلـق  يمعنـا  بـه  »absolutely« يِسيانگل ةواژ يبرا ينهاد شيپ برابرنهاد »وارـ « پسوند و »بست«

  .است مطلقاً
 يبحث به تر شيپ كه يكسان ةازجمل هستند روشن پرگفته ادشدهي ةدوانگاشت كه نكته نيا از گذشته .3

 نـو يجروول كـو ينيدومتـوان از    انـد مـي    پرداختـه  شـه ياند و زبـان  ةيدوسو ونديپ دربارة درازدامان
)Dominico Jervolino (خـود  كتـاب  در كـه  بـرد  نام، Hermeneutique et Traduction  ،   بـا نگـاهي

  انديشه و زبان پرداخته است.گرا به موضوع پيوند   ترجمه
  .1 ةشمار نوشت  يپ نگريد بهب .4
 يـك  ساخت در كارگرفته به هاي  بخش ينشگز گزيني  استدالل شود كه منظور از واژه ينچن يدشا .5

، اين چراپـردازي  واژهو  ختيردو مفهومِ  يانم يجداانگار يستگيِگذشته از با .است مركب ةواژ
، چه در نگره و »گزيني واژه«واژه را در  ساختيا  نشيگزهمان از دو معناي  تواند برداشتي با نمي

  .نگاردچه در كنش، نهفته بي
 پيـدا  كـاربرد  برابرنهـادگي  در »sense« و »meaning« ةواژ دو آيـد   مي ميان به معنا از سخن كهجا آن .6

است » مانَك«همان معرب  يفارس يها فرهنگ يكه به گزارش برخ معنا ةواژ باره، دراين. كنند مي
كـه همـان    »sense« ةواژ ميـان،   اين ). درابي واژهو  دهخدا ةنام  لغت بنگريد به( ستمعنابرابرنهاد 

 برابرنهـاد  از كنونتـا  دشـو   خوشِ واگونگي مي است و از بافتي به بافت ديگر دست يبافت يمعنا
كـه   چنـان  و دهنـد   مي گواهي زير فارسيِ هاي  سروده كه  گونه آناست.  شدهن برخوردار كارآمدي

: اسـت  آمده »سخن جان« و »لفظ روح« معناي به چم ةواژ ،آمده است دهخدا فرهنگتر در   سپس
 شـهيد ( »چـم  نـه  و لـذت  نه و حكمت نه تو شعر در/ نيست وليك دهرم شاعر كه كني دعوي«

 »چـم  نـدارد  سـخن  ناكـ  سـخني  آن گويي چه/ نام ندارد ادب ناك ادبي آن جويي چه«)، بلخي
 بيشو كم معناشناختي كاربرد واشناسيِ برايِ ديرباز از كه ،»چم« ةواژ بنياد،  اين بر). بخاري(شاكر 
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 »textual meaning« يـا  »sense«برابرنهـاد   يِجسـتار بـرا   يـن در ا ،اسـت  رفته  مي كار ساني به يك
  .دشو  يم نهاد پيش

شـده در ايـن جسـتار ازسـويِ هفـت        واژگاني فهرستهاي   است كه هر مورد از نوآوري گفتني .7
اي، پـژوهش در    حرفـه  ةكارشناسانه در مواردي چون ترجم ةكه از تجرب ،داور برگزيده  كارشناس

مـوردداوري قـرار گرفتـه و بـا كسـب       ،انـد   نگاري برخوردار بوده  نامه شناسي يا واژه ترجمه، واژه
  اند.  اي گزينش شده  رتبه  در مقياسي هفت هفتتا  ششيابي  ارزش

  
  نامه كتاب

، چـاپ دوم، تهـران:   يفارسـ  ــ  يسـ يانگل ؛فرهنـگ معاصـر پويـا    ،)1390( ديگرانباطني، محمدرضا و 
  معاصر.  فرهنگ

  اساطير.  ، تهران:ياب: فرهنگ برابرهاي پارسي واژگان بيگانه  واژه ،)1373پرتو، ابوالقاسم (
  .2، ش فرهنگستان ةنام، »مردمي گزينيِ  واژه بر درآمدي« ،)1382عادل، غالمعلي ( حداد
  .38، ش فرهنگستان ةنام، »سپاري  گزيني و برون  واژه« ،)1387عادل، غالمعلي ( حداد
، يفارسـ  ـ  يسـ يانگل ؛فرهنگ معاصـر هـزاره   ،)1393محمد، ح. سامعي، و ن. انتخابي (  شناس، علي  حق

 تهران: فرهنگ معاصر.

  .64ش  ،نشر دانش ،»رسازي در زبانِ فارسيِ معاص  ها و امكانات واژه  شيوه« ،)1370اشرف (  ، علييصادق
اثر:  ةشناسنام ة، شمار6ويرايش:  ةاي، شمار  ، ويراست رايانه)يفارس به يسي(انگل فرهنگ لغات نارسيس

 .هاي طاليي خليج فارس  ، ناشر: داده8- 01535- 24618

  .2، ش فرهنگستان ةنام، »گزيني  سازي و واژه  مباني علمي واژه« ،)1374كافي، علي (
ـ  ثبـت كتـاب   ةاي، روايت دوم، شـمار   (ويراست رايانه دهخدا ةنام  لغت  ة، شـمار 1768ملـي ايـران:    ةخان

)، 1377( زبـان فارسـي   ةنامـ  نامـه: دانـش    لغتة )، برپاي100226شناسايي شوراي عالي انفورماتيك: 
 ،شهيدي، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهرانمحمد معين و جعفر ة اكبر، ويراست  دهخدا، علي

  انتشارات و چاپ دانشگاه تهران با همكاري انتشارات روزنه. ةسسؤم
  .16، ش فرهنگستان نامة ،»گزيني  استدالل در واژه« ،)الف 1382منصوري، احمد (
، فرهنگسـتان  ةنامـ ، »گزيني  گزينيِ انبوه در صنعت واژه  فناوريِ واژه ةدربار« ،)ب 1382منصوري، احمد (

  .22ش 
، فرهنگسـتان  ةنامـ ، »يدر يدر زبان فارس ينيگز  واژه يهاكار راهبه  ينگاه« ،)1383يمين، محمدحسين (

  .24ش 
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