
مبانِي علمِي واژه سازي و واژه گزيني
 علِي کافي

مقدمه
فارسي زبانان براي بياِن مفاهيِم نو به واژه هاي نو نياز داشته اند و دارند و براي ساختِن ايـن
واژه ها اصول و روش ها و ضوابطي را اتخاذ کرده اند؛ اما در غالِب موارد اين اصول و روش ها
و ضوابط به صراحت بيان نشده اند. به بياِن ديگر٬ واژهـگزينان معموًال پيش از آغاِز کـار در
انديشه ي پذيرِش نظاِم منسجمي از اصول و روش ها و ضوابط نيستند٬ بلکه اـگر به اصل و

روش يا ضابطه اي دست يافته اند ضمِن کار بوده است.
در اين مقاله کوشش شده است٬ از راه مطالعه ي واژه هاي برگزيده ي قـدما (دانشـمندان
قرِن چهارم تا هفتم) و معاصران (افراد و دستگاه هاي واژه گزيني پس از مواجـهه بـا تـمدِن
غرب)٬ اطالعاتي در مورِد اصول و روش ها و ضوابِط حاـکم بر کاِر آنان به دست آيد. سپس٬
با بررسـِي دقيِق اين اطالعات٬ تالش شده است نظامـي منسجم و علمـي براي واژهـگزيني
پيشنهاد شود. البته شايسته است اين کار گامي در راِه پژوهشي پخته تر و سنجيده تر تلقي شود

ـکه براي تدويِن نهايي اصوِل واژهـگزيني مي تواند مفيد افتد.
از حاصِل اين تحقيق سه گروه مي توانند استفاده کنند: گروِه نخست واژه سازان اند. آنان
مي توانند با مطالعه ي اين مقاله با اصول و روش ها و ضوابِط واژه سازي آشنا شوند و آنها را به
ـکار بندند. گروِه دوم به کار برندگاِن واژه هاي موجود يعني مترجمان و استادان و مؤلفان و
محققان و به طـوِر کلي کساني هستند کـه مي خواهند از مياِن واژه هـاي بر ساخته ي ديگران
واژه اي را انتخاب کنند. تصميم گيري در اختياِر واژه منـوط بـه داشـتِن آـگــاهِي اجـمالي از
روش ها و ضوابِط واژهـگزيني است که در اين مقاله به آنها اشاره شده است. گروِه سوم نظريه
پردازان و منتقداِن کار واژه گزيني اند. آنان٬ پس از مطالعه ي اين مقاله٬ درخواهند يافت که
نظريه پردازي و خاصه نقد در امِر واژهـگزيني به داشتِن نظاِم علمِي منسجمي موکول مي شود.
مقاله با تلّقِي علمي نوشته شده است و کوشيده ام که حتيـاالمکان درباره ي اصل٬ روش يا
ضابطه اي جانب دارانه داوري نکنم و لذا حتي اـگر هر يک از گروه هاي سهـگانه ي فوق با برخي
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٥٠ مبانِي علمِي واژه سازي و واژه گزيني

از اصول و روش ها و ضوابِط اشاره شده موافق نباشد مي تواند اصـل و روش يـا ضـابطه ي
ديگري را به جاي آنها اختيار کند. دست يابي به نظاِم علمِي منسجم و همه پسند درباره ي
واژهـگزيني در زباِن فارسي هدِف اصلي است که اميد مي رود در اين مقاله مبانِي آن بر شمرده

شده باشد.

١. واژه گزيني به مثابه ي علم
علوم ٬ بسته به موضوع و هدفشان٬ مباني و روش هاي مختلفي دارند. ما در اينجا واژهـگزيني
را به مثابه ي علم در نظر مي گيريم و مي کوشيم نظاِم علمِي سازگاري براي آن پي بريزيم. به
همين لحاظ٬ نخست چند مفهوِم اوليـه و مهـم در اين علم را تعريف مي کنيم و بر اساِس همين
تعاريف و با پذيرفتِن آنها به ديگر بخش هاي اين علم مـي پردازيـم. سـپس از اصـولي يـاد
مي کنيم که آنها را اصِل موضوع ناميديم. چنان که بعدًا در همين مقاله خواهيم ديد٬ پذيرفتِن اين
اصول براي وارد شـدن بـه علـِم واژهـگزينـي ضروري است. در بخِش بعدي روش هاي مهِم
ـکاِر واژهـگزيني را شرح خواهيم داد. اين روش ها از نظِر رهيافت به واژهـگزيني با يکـديگر
تفاوت دارند و٬ بسته به مورد٬ هر يک از اين روش ها را مي توان براي گزينِش واژه ها انتخاب
ـکرد. سرانجام٬ ضوابطي را بـرخواهيم شمرد که مجموعه اي از قواعدو اصوِل واژهـگزيني اند و

واژهـگزين بايد به آنها توجه داشته باشد.

٢. تعاريف
در اين بخش چند مفهوِم اصلِي واژهـگزيني٬ به آن صورت که در اين مقاله مّدِ نظر بوده است٬

تعريف مي شود:
واژه. واژه در اينجا معنِي محدودتري از واژه به مفهومي که در علِم زبان شناسي دارد پيدا

مي کند و آن را مي توان چنين تعريف کرد:
ـکلمه يا ترکيبي از کلمات که معنِي دقيق و معيني دارد و در رشته هاي علمي و فني و هنري

و حرفه ها و به طور کلي مبحثي خاص براي افاده ي مفهومي خاص به کار مي رود.
واژهـگزيني. فرايندي است که طي آن در برابر يک مفهوم واژه ي مناسب برگزيده مي شود.

در حاِل حاضر روش هاي شکل گيرِي مفاهيم در ذهِن فارسي زبانان به دو صورت است:
الف) بي مرجِع زباني. در اين روش٬ مفاهيم با انديشيدن و يا مشاهده ي پديده ها و بي آن که

/٢ قبًال واژه ي مشخصي حتي غيِر ـفارسي محمِل آن مفهوم باشد در ذهن شکل مي گيرد.
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مبانِي علمِي واژه سازي و واژه گزيني ٥١

ب) با مرجِع زباني. در اين روش مفهوم به صورِت غيرـمستقيم و از راِه زبان و واژه هاي آن
در ذهن شکل مي گيرد.

صورِت اول زماني پيش مي آيد که دانشمند٬ هنرمند يا اهِل فن٬ بر اثِر پژوهش يا آزمايش٬
به مفهوم يا پديده اي نو دست مي يابد؛ يعني پيشتر براي داللت بر آن مفهوم واژه اي نبوده

است و او بنا به ذوق و سليقه ي خود واژه اي برمي گزيند.
صورِت دوم بيشتر پيش مي آيد و آن ضمِن علم آموزي و فن آموزي است٬ يعني شخص٬
ضمِن مطالعه ي متوِن مربوط به رشته ي مورِد نظِر خود٬ با برخي از واژه هاي بيگانه (واژه ي
مبدأ) مواجه مي شود و نخست از راِه اين واژه ها مفهومي در ذهِن او شکل مي گيرد و آن گاه
تصميم مي گيرد٬ با توجه به مفهوِم شکل گرفته در ذهِن خود و نيز با توجه به واژه ي بيگانه٬

واژه ي فارسي (واژه ي مقصد) را برگزيند.
نمونه اي از روِش اول را سازندگاِن ماشين هاي صنعتي در ايران اختيار مي کنند. مثًال يکي
از مهندساِن ايراني ماشيني ساخته است که براي دو قطعه ي آن يکي «محفظه اي بشکـه اي
شکل روبه روي مشعل» و ديگري «دو دسته لوله که آتِش مشعل از داخِل آن رد مي شود و به
طرِف دودکش مي رود» به واژه نياز داشته است. او پديده هايي را که خود پديد آورنده ي آن
بوده است مشاهده کرده و به ترتيب براي آنها واژه هاي «آتش خانه» و «لوله هاي آتش رو» را
ساخته است. شايد اين قطعات قبًال در زبان هاي ديگر نامي داشته اند ولي او به اين نـام ها

اه هاي گسترِش آن» نوشته ي مهندس شهرياِر بهرامـِي اقـدم کـه در چـهارمين ١)ــبرگرفته از مقاله ي «زباِن فارسي و ر
سمينار مرکِز نشِر دانشگاهي٬ سميناِر زباِن فارسي و زباِن علم در ساِل ١٣٧٠ ٬ قرائت شد.

توجه نداشته و در واقع واژه سازي او بدوِن مرجِع زباني بوده است ١ . استادان٬ مترجـمان و
تحصيل کردگاِن خارج از کشور کساني هستند کـه مـعموًال بـر اسـاِس روِش دوم مـفهوم در
ذهنشان شکل مي گيرد. يعني آنان معموًال از راِه يک زباِن غيرـفارسي با مفهوم آشنا مي شوند
و غالبًا روش هاي واژهـگزينِي آنها متأثر از زبان بيگانه است. نمونه ي کاِر آنان فراوان است و

واژه هاي موجود در واژه نامه هاي دوزبانه از اين نوع اند.
روشن است که در روِش دوم مرجِع زبانـي غيِر ـفارسي است که واژهـگزين بنا دارد براي
مفاهيِم مربوط به اين واژه هاي غيِر ـفارسي واژه ي فارسي برگزيند. به اين ترتيب به دو تعريِف

ديگر مي پردازيم:
واژه ي مبدأ واژه اي است غيِرـفارسي که قرار است در برابِر آن واژه ي فارسي نهاده شود.

واژه ي مقصد واژه اي است فارسي که در برابِر واژه ي مبدأ نهاده مي شود.
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٥٢ مبانِي علمِي واژه سازي و واژه گزيني

اما در اين جا بايد منظـوِر خـود را از واژه ي فـارسي و غيـِر ـفـارسي بيان کنيم. براي پرهيز از
طوالني شدِن بحث به صورِت خالصه مي گوييم که غرض از واژه ي فارسي واژه اي نيست که

الزامًا ريشه ي آن فارسي باشد.
به اين ترتيب٬ منظور خود را از واژه ي فارسي و غيِر ـفارسي به صورِت زير بيان مي کنيم:
واژه ي فارسي واژه اي است (باهر تباري) که فارسي زباناِن امروزي آن را به عنواِن يکي از

عناصِر واژگانِي زباِن خود پذيرفته اند.
واژه ي غيِرـفارسي واژه اي است (باهر تباري) که فارسي زباناِن امروزي آن را به عنواِن يکي

از عناصِر واژگانِي زباِن خود نپذيرفته اند.

٣. چند اصِل موضوِع علِم واژهـگزيني
هر علمي بر اصولي استوار است که اين اصول احکاِم بديهي يا فرضي به شمار مـي آيند و
دررده ي اصوِل اثبات شونده نيستنـد. لذا در مورِد اين اصول نمي توان گفت که «درست» يا
«نــادرست»انــد. در مــورِد ايـن اصـول مـي توان گـفت «پـذيرفتني» يـا «نـاپذيرفتني» انـد.

اين اصول را در علوم «اصوِل موضوع» مي نامند.
در برخي از علوم اصوِل موضوع به صراحت بيان مي شود. هندسه يکـي از ايـن عـلوم
است. دشواري هايي که واژهـگزينان ضمِن کاِر واژهـگزيني با آن مواجه مي شوند نشان مي دهد
ـکه ذـکر اين اصوِل موضوع٬ هر چند بديهي به نظر رسند٬ ضروري است. واژهـگزين بايد اين
اصول را بررسي کند و نسبت به آنها برخوردي از نوِع «پذيرفتني/ ناپذيرفتني» داشته باشد.
اـگر اصوِل موضوع را پذيرفت وارِد ايـن عـلم شـود و اـگـر نـپذيرفت از وارد شـدن بـه کـاِر
واژهـگزينـي خودداري يا دسِت کم اصوِل موضوِع ديگري را به جاي آنها اختيار کند. اصوِل

موضوِع واژهـگزيني به قراِر زير است:
اصِل موضوِع اول٬ ضرورِت علم آموزي. بنا براينـاصـل «بـايد عـلم آمـوخت». گـمان
نمي رود کسي در پذيرِش اين اصل ترديد داشته باشد. با اين همه٬ علم آموزي و علم دوستي
و علم پروري از اصولي است که واژهـگزين (به معنِي عام آن از يک شـخص گـرفته تـا يک
دستگاِه واژهـگزيني ماننِد فرهنگستان) بايد به آن ايمان داشته باشد. شبهه اي نيست که اين
اصل را فارسـي زبانـان و دستگاه هـاي حاـکم بر آنان مي پذيرند٬ اما در ميزاِن توجه به عـلم
آموزي و علم پروري و ميزاِن اولويتي که به اين امور نسبت به امور ديگر داده مي شود جاي
/٢ بحث است. يکي از تبعاِت کم توجهي به علم آموزي و علم پروري رشد نيافتگِي زباِن فارسي
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مبانِي علمِي واژه سازي و واژه گزيني ٥٣

از نظِر بيـاِن مطالِب علمي خـاصه در ساحِت واژگانـي است. بنـابراين٬ واژهـگـزيـن خـاصه
دستگاه هاي ناظر بر اين امر نه تنها بايد به ضرورِت علم آموزي ايمان داشته باشند بلکه بايد

اولويت و فوريت آن را نيز تشخيص دهند.
اصِل موضوِع دوم٬ زباِن فارسي به عنواِن زباِن علم. اين اصل حکم مي کند که علم به
زباِن فارسي آموخته شود. چنان که قبًال در مورِد اصوِل موضوع گفتيم٬ اصوِل موضوع از نوِع
پذيرفتني و ناپذيرفتني اند. بنابراين٬ واژهـگزين بايد اين اصِل موضوع را بپذيرد. ولي اـگر٬ به
هر دليل٬ نمي تواند بپذيرد که زباِن فارسي را به عنواِن زبان علم به کار ببرد٬ بهتراست به کار

واژهـگزيني نپردازد.
در امِر رّد يا قبوِل زباِن فارسي به عنواِن زباِن علم سه گروه با نظرهاي متفاوت وجود دارد:
ـگروِه اول معتقدند که بهتر است يا٬ دقيق تر بگوييم٬ عملي تراست که علم را به يکـي از

٢)ــبيروني در مقدمه ي صيدنه اعالم مي کند که بهتر است مطالِب علمي بـه زبـاِن عـربي بـيان شـود. از مـعاصران٬
محمدعلِي فروغي نيز نظري کمابيش شبيه به همين نظر را دارد و معتقد است بهتر است يکي از زبان هاي فرانسه يا

انگليسي به عنواِن زباِن علم برگزيده شود.

زبان هاي علمِي بيگانه ي رايج و جاافتاده٬ ماننِد زباِن انگليسي٬ بياموزيم ٢ . صاحباِن اين نظر -
ـکه معموًال دانش ورزان علـوِم نـو ماننِد رياضي دانان٬ فـيزيک دانـان٬ شـيمي دانـان و خـاصه
دست اندرکاراِن رشتـه هاي کـاربردي٬ مـاننـِد پـزشکان و مـهنـدسان انـد - مـعتقدند عـلم و
تکنولوژي آن چنان گسترده است که فارسي زبانان را تواِن برگرداندِن همه ي مطالِب علمي به
فارسي نيست. آنان مي گويند: عالوه بر اين٬ رشِد علوم و فنون به قدري است کـه فـارسي
زبانان نمي توانند همگام با پيشرفِت علوم و فنون مطالِب الزم را به فارسي بياموزند. محدود
ـکردن محمِل انتقاِل اطالعات به زباِن فارسي سبب مي شود که دانش ورزان نتوانند اطالعاِت
علمِي الزم را سريع بـه دست آورند. فراـگيرِي يک زباِن علمـِي زنـده بـراي کسِب مسـتقيِم
اطالعات کاراتر است. در نظِر اين گروه٬ که اساسًا کسِب اطالع را در درجه ي اوِل اهـميت
مي دانند٬ ترجمه ي اطالعات بـه زباِن فارسي حتـي در سطِح کتاب هاي درسِي دانشگـاهي
بي فايده بلکه مضراست و استدالل مي کنند که ترجمه کردن سبب مي شود که مخاطبان تنها
در محدوده ي زباِن فارسي بتوانند به اطالعاِت علمي و فني دست يابند و کسِب اطالعات از
راِه زبان هاي بيگانه٬ که رسانه ي اصلِي انتقاِل اطالعات است٬ براِي مخاطبان دشوار مي شود.
اينان هيچ گونه تالشي در امـِر تقويِت زباِن فارسي نمي کنند و حتي ترجيح مـي دهند واژه ي
بيگانه به کار برند تا در مراجعه به متوِن اصلي دشوارِي چنداني نداشته باشند. به اين ترتيب٬
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٥٤ مبانِي علمِي واژه سازي و واژه گزيني

خالصه ي نظِر اين گروه آن است که بهتر است يک زباِن بيگانه ي زنده به عنواِن زبـاِن عـلم
برگزيده و علوم به اين زبان آموخته شود.

ـگروِه دوم بر اين اعتقادند که بايد هر علمي در هر سطحي به زباِن فارسي آموخته شود.
اينان٬ با اشاره به رابطه ي فکر و زبان٬ معتقدند که آموزِش علم به زباِن فارسي از نظِر عـلم
آموزي نيز سودمندتر است. اين گروه وابستگِي فرهنگي و رشد نيافتن زبان مادري و محدود
شدِن امکاناِت آن بـه تأميِن ارتباطاِت غيـرـعلمـي را از مضراِت علم آموزي بـه زبـاِن بـيگانه
مي دانند. اينان به زباِن فارسي و تقويِت آن سخت توجه دارند و واژهـگزيني را امري الزم و

مهم مي دانند.
ـگروِه سوم نظري بينابيني دارند و معتقدند که بهتر است براي بياِن مطالِب علمي به زباِن
فارسيـ سطحي در نظر گرفته شود. آنان بر اين باورند که در حاِل حاضر علم را نمي توان در
هر سطحي به زباِن فارسي آموخت و از اين بابت استدالِل آنان ماننِد استدالِل گروِه اول است.
اما معتقدند کـه بايد علم در سطحي٬ مثًال سـطِح آمـوزِش عـمومي و نـيز در سـطحي کــه
رسانه هاي همگاني به علم مي پردازند٬ بـه زباِن فارسي بيان شود و در سـطح هاي بـاالتر و

تخصصي تر بهتراست از زباِن بيگانه استفاده شود.
باري٬ واژهـگزين نمي تواند نظري مانند نظِر گروِه اول داشته باشد. واژهـگزين بايد به يکي

از دو اصِل زير معتقد باشد:
علوم را در همه ي سطوح بايد به زباِن فارسي آموخت.
علوم را تا سطِح معيني بايد به زباِن فارسي آموخت.

چنانچه واژهـگزين اصِل اول را بپذيرد٬ حوزه ي کاِر او همه ي علوم و در همه ي سطوح است؛
و اـگر اصِل دوم را بپذيرد٬ بايد سطِح اشاره شده در اين اصـل را مشـخص کـند. در واقـع٬

پذيرِش اين يا آن اصل محدوده ي کاِر واژهـگزين را معين مي کند.
اصِل موضوِع سوم٬ توان مندِي زباِن فارسي در واژه سازي. بنابراين اصل٬ واژهـگزين بايد
معتقد باشد کـه زباِن فارسي در امـِر واژه سازي تواناست. برخي معتقدند کـه زباِن فارسي
توانايِي بياِن مطالِب علمي را ندارد و از نظـر ساخِت واژه عقيم است. برخـي ديگــر زبـاِن
فارسي را مناسب براي بياِن ادبي مي دانند و معتقدند که بهتر است استفاده از اين زبـان بـه
همين حوزه محدود بماند و بياِن مطالِب علمي به زباِن ديگري سپرده شود. جمعي نيز نظِر
ديگري دارند و٬ با استناد به برخي از اصوِل زبان شناختي و اشاره به برخي از ويـژگي هاي
/٢ زباِن فارسي٬ معتقدند که اين زبان٬ در مقايسه با زبان هاي ديگر٬ از نظِر سـاخِت واژه هـيچ
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مبانِي علمِي واژه سازي و واژه گزيني ٥٥

ضعفي ندارد بلکه از برخي جهات بر پاره اي از زبان ها برتري دارد. البته توان مـندِي زبـاِن
فارسي بـه ضوابِط واژه سازي و پذيرِش اين ضوابط بستگي دارد. ممکن است وضِع برخي
از قواعِد دست و پا گير حقيقتًا سبِب عقيم ماندِن زبان از نظِر واژه سازي شود. به هر حال٬
واژه ساز بايد با توجه به شناختي که از زباِن فارسي دارد بپذيرد که کاِر او حـاصل خـواهـد

داشت و زباِن فارسي پاسخ گوي نيازهاي او در امِر واژه سازي خواهد بود.
اصِل موضوِع چهـارم٬ اطمينان بـه معيار شدِن واژه ي برگزيده. مهم ترين ويژگِي واژه
معيار بودِن آن است. واژه اـگر جميِع صفاِت الزم را داشته باشد ولي معيار نباشد واژه نيست.
اما چگونه واژهـگزين مي تواند به معيار شدن واژه ي برگزيده ي خود مطمئن شـود. در ايـن
زمينه دو نظر وجود دارد. بنابر نظِر اول٬ واژهـگزينان واژه ها را برمي گزينند و واژه ها به جامعه
عرضه مي شود. به کار برندگان خود آنچه را ترجـيح مـي دهند انـتخاب مـي کنند و٬ پس از
مدتي٬ ديگر واژه هاي معادل از ميان مي روند و يک واژه باقي مي ماند. بنا به نظِر دوم٬ بايد
دستگاِه صالحي وجود داشته باشد که از مياِن واژه هاي برگزيده براي مفهومي معيّن٬ يکي را
به عنواِن واژه ي مناسب برگزيند و آن را با قدرت و نفوذي که دارد رواج دهد و معيار سازد.
هر يک از اين دو نظر مزايا و معايبي دارد. مزيِت نظِر اول در اين است که جامعه آزادِي
بيشتري در انتخاِب واژه دارد. البته عيبش هم در همين مزيتش نهفته است و آن اين که کمتر
اتفاق افتاده است که جامعه بر سِر واژه اي اتـفاِق نـظر حـاصل کـند و آن واژه مـعيار شـود.
تجربه ي دهه هاي اخير نشان داده است که چنان چه مطابِق اين نظر عمل شود هرج و مرج در
واژگان حاـکم خواهد شد و اتفاِق نظر بر سِر يک واژه تنها در محافِل زبانِي خـاص حـاصل
مي شود. در دهه هاي اخير٬ هيچ دستگاهي وجود نداشت که مسئوليِت معيار سازِي واژه ها
را بر عهده گيرد و لذا نظِر اول عمًال به اجرا درآمده بود. حاصِل اين کـار چـه بـوده است؟

٣)ــدر اين جا منظور از واژگان فرهنِگ دوزبانه اي است که در آن واژه هاي بيگانه همراِه همه ي معادل هاي فارسِي آن
فراهم آمده است.

نگاهي به واژگان هاي ٣ مختلف نشان مي دهد کـه ميل به نـاهم گرايـي (تـباعد و تشـتّت) در
معادل ها بيشتر از ميل به هم گرايي (تقارب و اتفاق) است؛ يعني٬ به جـاي ايـن کـه بسـامِد
استفاده از يک معادل بيشتر شود٬ معادل ها بيشتر شده است يا بسامد چند واژه ي معادل به
تساوي با اندکي تفاوت بيشتر شده است. به هرحال٬ نظِر اول عـمًال مـوجِب مـعيار شـدِن

واژه ها نشده است.
اما٬ در مورِد نظِر دوم٬ تجربه ي فرهنگستاِن اول (يعني فرهنگستاِن ايران) را پـيش روي
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٥٦ مبانِي علمِي واژه سازي و واژه گزيني

داريم. تحليِل کاِر اين فرهنگستان نشان مي دهد که اين فرهنگستان در زمينه ي معيارسازِي
واژه ها نسبتًا موفق بوده است و به نظر مي رسد که اـگر اين فرهنگستان با هـمان مـرجـعيت
(اتوريته) باقي مي ماند کاِر معيارسازِي واژه ها قريِن موفقيِت کامل مي شد. دستگاهي ماننِد

فرهنگستان٬ که عهده داِر معيار کردِن واژه هاست٬ بايد سه خصوصيِت زير را دارا باشد:
صالحيت٬ مقبوليت٬ قدرت ونفوذ.

اين نظريه ي زبان شناختي که زباِن معيار زباني است که طبقه ي حاـکم مي پسندد٬ هر چند
ممکن است در مورِد همه ي جوامِع زباني صادق نباشد٬ دسِت کم در مورِد ايران و فارسي
زباناِن ايران صادق است. اين امر دو دليل دارد: يکي آن که اسباِب معيارسازِي واژه ها در
دسِت حکومت است: راديو وتلويزيون٬ آموزش٬ صنعت و ديگر مراـکِز معيارسازِي واژه يا
مستقيمًا زيِر نظِر دولت است يا دولت مي تواند بر آنها نفوذ داشته باشد؛ دليل ديگر آن که
تشتِّت آرا و اختالِف سليقه ها و نبودِن برخـي از صفاِت الزم در مـيـاِن افـراِد جـامعه وجـوِد
دستگاهي را براي تصميم گيرِي نهايي براي معيارسازِي زبان ايجاب مي کند. صالحيِت چنين
دستگاهي را بالطبع دولت ها تعيين مي کنند. تجربه ي فرهنگستاِن اول و دوم و فـرهنگستاِن
اخير اين نظر را تأييد مي کند. اما معموًال مشکِل چنين دستگاهي شرِط مقبوليِّت عام است.
فرهنگستاِن اول٬ به رغِم صالحيِت نسبي٬ با اين دشواري مواجه بود و آماِج حمالِت تندي
قرارگرفت. اما آن فرهنگستان از ويژگِي سومـِ خود يعني قدرت و نفوذ بـهره گـرفت و آن
واژه هايي از مصوباِت فرهنگستان که معيار شد٬ از جمله به کمِک همين ويژگي٬ توانست اين

منزلت و اعتبار را پيدا کند.
بـــه هـر حـال٬ تـجربه ي فـرهنگستاِن اول٬ کــه دوران آن دوره ي حـضوِر يک دسـتگاِه
معيارسازِي واژه بود٬ و تجربه ي دهه هاي پس از آن٬ که چنين دستگاهي وجود نداشت٬ نشان
مي دهد که٬ اـگر قرار باشد گامي در جهِت معيارسازِي واژه ها برداشته شود٬ وجوِد دستگاهي
ماننِد فرهنگستان ضروري است. اما٬ با توجه به کوتاهِي عمِر فـرهنگستاِن اول٬ نـمي توان
قاطعانه گفت که اـگر فرهنگستان وجود داشته باشد سرانجام واژه ها معيار مي شوند. سخِن
قطعي اين است که اـگر فرهنگستان وجود نداشته باشد و يا اـگر فرهنگستان موفق نباشد

واژه ها معيار نخواهند شد.
باري واژهـگزين را مي توان از جهتي توليد کننده دانست. محصوِل کاِر او واژه است. هر
توليدکننده اي٬ خاصه توليدکننده ي محصولي که کاربرِد عمومي دارد٬ بايد مطمئن باشد که
/٢ اـگر محصوِل او مطابِق ضوابط و اصوِل پذيرفته باشد حتمًا به مصرف مي رسد. واژهـگزينان را
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مبانِي علمِي واژه سازي و واژه گزيني ٥٧

مي توان با مجرياِن طرح هاي ملي يا طرح هاي تک انتخابي مقايسه کرد. مثًال اـگر قرار باشد
طرحي براي يک فرودگاه ريخته شود يا طرحي براي نشاِن (آرِم ) مؤسسه اي فـراهـم شـود٬
طراح مطمئن است که طرح او در مدِت مشخصي بررسي خواهد شد و٬ در صورِت داشتن
ات الزم و برتري نسبت به طرح هاي نظير٬ يگانه طرحي است کـه مورِد اسـتفاده قـرار ـکيفيّ
خواهد گرفت. او اـگر اين اطمينان را نداشته باشد٬ هرگز وقت خود را صرِف اين کار نخواهد

ـکرد. واژهـگزين نيز بايد به معيار شدِن واژه ي برگزيده ي خود اطمينان داشته باشد.

٤. روش هاي مهِم واژه گزيني
چنان که پيشتر گفته شد٬ کاِر واژهـگزيِن فارسي برگزيدِن واژه براي مفاهيِم نوي است که يـا
مستقيمًا يا از راِه زبانـي غير از زباِن فارسي به آن رسيده است. در هر دو صورت٬ مفهومي
در ذهِن واژهـگزين نقش بسته است و او در پِي برگزيدِن واژه ي مناسبي براي آن است. کاِر
واژهـگزينان از سده هاي چهارم تا امروز بررسي شده است. روش هاي مهمي که اينان براي

برگزيدِن واژه به کار برده اند عبارت اند از:

روِش اول٬جستجو
در اين روش٬ واژهـگزين نخست بـه منابِع فارسي مـراجـعه مـي کند. در ايـران از ديـرباز در
تعدادي از رشته هاي علمي٬ ماننِد رياضي٬ شيمي٬ پزشکي٬ نجوم٬ معماري٬ صنايِع دستي٬
ـکشاورزي٬ فلسفه٬ کاِر علمي شده است. واژهـگزين٬ قبل از ساخِت واژه٬ به کتاب ها و منابِع
موجود مراجعه مي کند و٬ چنان چه واژه اي را يافت که به لحاِظ مفهوم با آنچه در ذهِن اوست
تطبيق داشت و يا نزديک به آن بود٬ همان واژه را برمي گزيند. تعدادي از واژه هاي مصوِب

فرهنگستاِن اول به همين روش برگزيده شده اند.
اينک از واژه هاي پزشکِي موجود در کتاب هاي پزشکِي قديم که مي تواند مورد استفاده

براي مفاهيِم جديد قرار گيرد و يا اـکنون به کار مي رود نمونه هايي ذـکر مي شود:

از ذخيره ي خوارزمشاهِي جرجاني:
maxilla استخواِن فک برُسوين
maxible استخواِن فک فروُسوين
orbit چشم خانه
sequestrum پاره استخوانه
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٥٨ مبانِي علمِي واژه سازي و واژه گزيني

exhaustion ماندگي
fibre ليف

از هداية المتعلميِن بخاري:
management تيمار
malaise ـکسالني
lumen ـکاواـک
pitting غاـک مُ

در علوِم هندسه٬ حساب٬ نجوم٬ معماري٬ فلسفه و برخي از علوِم ديگر شماِر اين نوع واژه ها
ـکم نيست. البته متأسفانه در زمينه ي استخراِج واژه هاي علمـِي فــارسي جـز تـهيه ي چـند
واژه نـامه ي بسامدي در فرهنگستاِن دوم فـعاليِت چـندانــي نشـده است. تـهيه ي فـهرسِت
واژه هاي علمِي رشته هاي گوناـگون با ذـکِر تعريف و طبقه بندِي آنها٬ به گونه اي که واژهـگزينان

بتوانند از آن استفاده کنند٬ بسيار سودمند است.
غير از منابِع کـتبي٬ مـنابِع شـفاهِي گـويش ها نـيز کـمابيش مـورِد اسـتفاده ي بـرخـي از
واژهـگزينان بوده است. اما متأسفانه برخي از اين منابِع شفاهي در حاِل محِو تدريجي است.

توجه به مفهوم ونمودهاي آن ساخِت واژه با روِش دوم٬
در اين روش٬ واژهـگزين به مفهوم و نمودهاي آن توجه دارد و با رهيافت هاي مختلف واژه

مي سازد:

ره يافِت اول٬ توجه به عمل کرد
بر اساِس اين ره يافت٬ واژهـگزين به کار کرد توجه دارد و واژه مي سازد؛ نمونه هاي آن:
فرودگاه٬ دادگستري٬ نواربرگردان٬ زودپز٬ تب بر٬ سيم چين٬ لوله بُر٬ چيگرد٬ مبناي

سنجش٬ آب سردکن٬ دربازکن

ره يافِت دوم٬ توجه به شکِل ظاهر و ويژگي هاي آن
در اين ره يافت واژهـگزين بين آنچه از پيش مي شناسد و پديده ي نو شباهت هايي مي بيند و

واژه مي سازد؛ نمونه هاي آن:
زانويي٬ سگ دست٬ سيبک٬ مرغک٬ بالک٬ مگسک٬ پـوست پـيازي٬ کـلهـگـاوي٬

/٢ بادامک٬ دم چلچله
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 مبانِي علمِي واژه سازي و واژه گزيني ٥٩

ره يافِت سوم٬ تعميِم مفهوِم واژه ي موجود
الف) بدوِن افزودِن واژه ي تازه:

چراغ (به مفهوِم چراغ برق)٬ يخچال (به معنِي يخچال هاي بـرقِي جـديد)٬ اسب (بـه مـفهوِم
قسمت کشنده ي تريلي).

ب) با افزودِن کلمه اي که بيِن آن و واژه ي قديم تفاوتي گذاشته شود:
ـگوجه فرنگي٬ رشته فرنگي٬ دستمال کاغذي٬ انبِر پوزه گرگي٬ اره ي دم روباه٬ بسِت

سوسماري.

ــترکيبي روِش سوم٬تحليليـ 
معمول ترين روِش واژهـگزيني در دهه هاي اخير روِش تحليلي ـ ترکيبي است. در اين روش٬
واژهـگزين٬ با توجه به ساختاِر واژه ي مبدأ٬ واژه مي سازد٬ به اين ترتيب که مي کوشد از مياِن
واژه هاي موجوِد زبان واژه اي به همان معني بيابد و اـگر چنين واژه اي را نيافت واژه ي مبدأ
(واژه ي بيگانه) را تحليل مي کند و معادِل عناصِر سازنده ي آن را برمي گزيند و سپس از راِه ترکيِب
اين معادل ها واژه ي فارسي را مي سازد. گرايش به اين گونه واژه سازي به اين دليل است که

١) در دهه هاي اخير واژه هاي مبدأ عمدتًا واژه هاي انگليسي است؛
٢) زباِن فارسي و زباِن انگليسي هر دو از نظِر ساخِت واژه خاصيِت پيوندي (تـرکيبي)

دارند.
اينک نمونه هايي از واژه هاي برساخته به روِش تحليليــ ترکيبي:

polycrystaline بسبلورين
process فرايند
polarization قطبش
metalinguistic فرازباني
phonemic phonology واج شناسِي واجي
invariance ناَوردايي
antiisomorphism پاديک ريختي
electrolysis برق کافت
isomerism هم پاري

٥ ـ . ضوابِط واژهـگزيني
ضوابِط زير با بررسِي مقاالِت متعدد٬ مقدمه ي واژه نامه ها و واژه هاي برگزيده استخراج شده
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٦٠ مبانِي علمِي واژه سازي و واژه گزيني

است. به برخي از اين ضوابط در مقاالت و مقدمه ي واژه نامه ها صريحًا اشاره شده است. اما
عمده ي آنها حاصِل تحقيق در واژه هاي برگزيده است. بحث درباره ي اين ضوابط مفصل و از
حوصله ي اين مقال خارج است. مختصر توضيحي که درباره ي هر کدام آمده صرفًا بـراي

روشن شدِن ضابطه است نه به قصِد دفاِع جانب دارانه از آن ضابطه.

ضابطه ي گردش پذيري
بنابراين ضابطه٬ واژه بايد گردش پذير باشد؛ يعني بتوان اشتقاقاِت مختلف را از آن ساخت.
اين ضابطه٬ خاصه در مورِد خانواده اي از واژه هاي مبدأ (بيگانه) که از يک ريشه اند٬ اهميت
دارد. گزينِش واژه بدوِن توجه به اين ضابطه موجِب بروِز مشکالتي هنگاِم برگزيدِن واژه هاي

هم ريشه مي شود.
conductor توجه کنيد. معادِل فارسي اين واژه را٬ اـگر منفرد و تنها لحاظ شود٬ به واژه ي
conduction برخورديم معادِل آن مي توان «هادي» اختيار کرد. اـگر از همين خانواده به واژه ي
را نيز مي توان «هدايت» آورد. اما واژه هاي هم خانواده از همين ماده تنها محدود به اين دو

واژه نمي شوند. برخي از اين هم خانواده ها عبارت اند از:
conductor, conduction, conductance, conductive, conductivity,
conducting, semiconductor, superconducting, superconductor,
superconductivity .

بنابراين٬ براي برگزيدِن واژه ي فارسي بايد به همه ي واژه هاي ساخته شده از يک ريشه
conductor ـ) عقيم است و نـمي توان از آن اشـتقاق هاي الزم را توجه کرد. «هادي» (معادِل
برگرفت. لذا بهتر است معادلي برگزيده شود که گردش پذير باشد. مثًال مي توان «رسانا» را
به جاي آن گزيد و ازريشه ي آن (رسان) ٬ رساننده٬ رسانندگي٬ رسانايي٬ رسانش را ساخت.
conservation است. نخستين بار معادِل فارسِي اين واژه قانوِن law نمونه ي ديگر واژه ي
to واژه هاي conserve بقا پيشنهاد شد. اين واژه اـکنون جاافتاده است. امـا امروز از مصدِر
,conservibility نيز ساخته شده که از آنها در واژگاِن علم استفاده conserved, conservative

مي شود. کلمه ي «بقا» در فارسي عقيم است و از آن نمي توان واژه هاي هم خانواده ساخت.
to conserve به همين لحاظ٬ اـکنون مجبور شده انـد از مـصدِر «پـايستن» بـه عـنواِن مـعادل

استفاده کنند و اشتقاق هاي پايستگي٬ پايستار٬ پايسته و پايستاري را بسازند.

ضابطه ي ترجيِح عناصِر فارسي تبار
to ديديم٬ مصادِر conserve, to conduct /٢ چنانـکه در نمونه هاي فوق در مورِد مصدرهاي
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مبانِي علمِي واژه سازي و واژه گزيني ٦١

فارسِي «رساندن» و «پايستن» بر مصادِر ترکيبِي عربي فارسِي «هدايت کردن» و «بقا داشتن» از
بابِت گردش پذيري برتري دارند. اين امر يک اصِل بديهي است که عناصِر بومِي يک زبان از
عناصِر قرضي گردش پذيرِي بيشتري دارند. لذا٬ اساسًا اسـتفاده از عـناصِر فـارسي تبار بـر
عناصِر قرضي رجحان دارد و چنان چه واژهـگزين استفاده از «رساندن» را بر «هدايت کردن»
ترجيح مي دهد سبِب آن گرايش به سرهـگرايي نيست: او در واقع واژه اي را بـرمي گزيند کـه

ـگردش پذير باشد.

radiator است. معـادِل ايـن واژه در محدوده ي خـاصي مي تواند نمونه ي ديگر کلمه ي
to است که از آن مشتقاِت ديگر: radiate همان رادياتور باشد. اما اين واژه مشتق از

radian, radiance, radiant, radiated, radiating, radation, radative

نيز ساخته شده است و همگـي کاربرِد علمـي دارد. حال اـگر در بحِث تابِش گرما بــا ايـن
اشتقاق ها مواجه شويم واژه ي «رادياتور» وصله ي ناجوري در ميان واژه هاي تابش ٬ تـابنده ٬
تابان ٬ تابندگي خواهد بود. پس بنابر ضابطه ي ترجيِح عناصِر فارسي تبار٬ واژهـگزين عناصر

فارسِي اشتقاق پذير را ترجيح مي دهد.

ضابطه ي حفِظ واژه هاي بيگانه تباِر متداوِل گردش ناپذير
مادام که واژه ي بيگانه تبار نياز به اشتقاق ندارد به شرِط آن که متداول بـاشد مـي توان آن را
حفظ کرد؛ ماننِد بالن ٬ کابل ٬ آنتن ٬ شبکه ٬ مدار . اما هنگاِم انتخاِب واژه هاي جديد بايد همواره
در نظر داشت که ممکن است بعدها نياز به اشتقاق از واژه ي برگزيده باشد و بهتر است واژه

از آغاز طوري برگزيده شود که قابِل اشتقاق باشد.

ضابطه ي استفاده از وندهاي زنده و ضرورِت وندهاي سترون
در زبان هاي ونددار٬ ماننِد زباِن فارسي٬ پيشوند و پسوند دو عامِل بسـيار مـهم در سـاخِت
واژه اند. زباِن فارسي از نظِر داشتِن وند٬ خاصه پيشوند٬ نسبت به زبان هاي مشابه ضعيف

است. به اين نمونه ها توجه کنيد:

نمونه ي ١
superpower, supercurrent, superfluidity, superheating, supermagnetism,
supersonic.

-super بدهد. در اين نمونه ها نياز به پيشوندي داريم که معني
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٦٢ مبانِي علمِي واژه سازي و واژه گزيني

نمونه ي ٢
transitivity, transportation, transposition, transversality, transmission,
transmitance.

-trans بنشيند. دراين نمونه ها نياز به پيشوندي داريم که به جاي
نمونه ي ٣

antidote, antiferromagnetism, antiparallel, antiresonance, antisymmetric.

-anti بدهد. در اين نمونه ها نياز به پيشوندي داريم که معنِي
اين قبيل پيشوندها در زباِن علمي بسيار زياد است. در روِش تحليليــ ترکيبي الزم است
ـکه هر يک از اين پيشوندها معادل داشته باشد. براي حِل مشکل٬ چنان چه در زباِن فارسي
پسوندها و پيشوندهايي٬هرچند سترون٬ وجود داشته باشد٬ بهتر است آنها را زنده کـنيم و
زايا سازيم. پسوندهايي نظيِر َابَر ٬ پاد ( پا ) نمونه هايي از اين دست اند کـه اـکـنون جـاِن تـازه

ـگرفته اند و الزم است بگذاريم آنها وارِد دستگاِه واژه سازِي فارسي شوند.

ضابطه ي ساخِت واژه ازراِه قياس
در واژه سازي الزم است واژه هايي بسازيم که معانِي ابزار٬ بياِن حال٬ دارندگي٬ دوبارهـگـي٬
زمان٬ شباهت٬ شغل٬ ضديت٬ قيد٬ کثرت٬ مصدر٬ مکان٬ نسبت و غيره از آنها حاصل شود.
به ايـن منظور واژهـگزين واژه هـاي موجوِد زبـاِن فـارسي را بــررسي مـي کند و چـنان چه بـا
واژه هايي برخورد کند که معنِي مورِد نظر از آنها برآيد٬ به قياس با آنها٬ واژه ي مورد نظِر خود
را مي سازد؛ مثًال به قياس با خوانا٬ رسانا٬ به قياِس با آميزش٬ رسانش٬ به قياس با ماله و
ـکوبه و رنده و تابه ٬ پااليه و چرخانه ؛ به قياس با گفتار٬ نوشتار را مي سازد. بدين سان او از
يکي از امکان هاي ديگِر واژه سازي بهره مي گيرد هر چند که واژه هاي رسانا ٬ رسانش ٬ پااليه ٬

چرخانه و نوشتار را قبًال کسي نساخته باشد و اين واژه ها به گوش نخورده باشد.

ضابطه ي اخذ و انطباِق واژه هاي بيگانه
واژهـگزيِن فارسي در مـواردي مـجبور است هـمان واژه ي بـيگانه را بـپذيرد. ايـن مـوارد

عبارت اند از:
الف) واژه هاي بين المللي ماننِد نام هاي شيميايي٬ ناِم داروها؛

ب) نام هاي علمِي برخي از عناصر و مواد و موجوداِت طبيعي که بسيار فراوان اند و گاه
/٢ جنبه ي بين المللي يافته اند٬ ماننِد ناِم انواع سنگ ها٬ گياهان٬ جانداران؛
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مبانِي علمِي واژه سازي و واژه گزيني ٦٣

ج) مفاهيمي که هيچ گونه سابقه اي در زباِن فارسي ندارند٬ مانند يون٬ الکترون٬ پروتون.
در اين گونه موارد واژهـگزين دسِت کم آنها را به لحاِظ آواشناسي با قواعِد زباِن فارسي

تطبيق مي دهد.

ضابطه ي اخِذ تنها يک صيغه(ساخت) از واژه هاي بيگانه
هرگاه واژهـگزين مجبور باشد از يک خانواده از واژه ها که از يک ريشه ساخته شده اند ساخت
يا صيغه اي را اخذ کند٬ الزم است تنها يک ساخت يا صيغه را بپذيرد و سپس به کمِک قواعِد

واژه سازي در زباِن فارسي ديگر صيغه ها را بسازد.
به اين نمونه ها توجه کنيد:

نمونه ي ١
ion, ionic, ionization, ionized, ionizing.

نمونه ي ٢
oxidant, oxidate, oxidation, oxidative, oxide, oxidized, oxidizing.

نمونه ي ٣
modulate, modulator, modulat ing, modulat ion, modulated,demodulate,
demodu la t o r , demodu la t ing, demodu la t ion ,demodu la t ed, MO D E M
(modulator-demodulator) .ـ

وارد کردِن تماِم صيغه هاي نمونه هاي فوق باعِث فساِد زبان مي شود. بنابراين٬ الزم است از
هر نمونه تنها يـک ساخت يا بخشي از يـک ساخت برگزيده شود و سپس بـه کمِک قواعِد
واژه سازي صيغه هاي ديگر ساخته شود. مثًال مي توان از نمونه ي اول يون ٬ از نمونه ي دوم

اـکسيد يا ُاـکس ٬ و از نمونه ي سوم مدوله يا مدول را پذيرفت.

ضابطه ي ساخِت مصدر
از آنجا که از مصدرها مي توان اشتقاق هاي متعّدد پديد آورد٬ يکي از ابزارهاي ساخِت واژه
ساخِت مصدر است. مصدر را مي توان به دو صورت ساخت: مصدِر مرکب و مصدِر بسيط.
مصدرهاي مرکب نسبت به مصدرهاي ساده و پيشوندي از نظِر ساخِت اشتقاق ها زايندگِي
ـکمتري دارند. لذا٬ هر چند گرايِش عمومِي زبان به سمِت ساخِت مصادِر مرکب است٬ برخي
از واژهـگـزينان ساخِت مصادِر ساده را ترجيح مـي دهند تـا در ساخِت صيغه ها بـا دشواري

مواجه نشوند. مثًال از يون مصدِر يونيدن و سپس از آن اشتقاق هـاي زير را ساخته اند:
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٦٤ مبانِي علمِي واژه سازي و واژه گزيني

ionizationيونش

ionizedيونيده

ionizingيوننده

يا مصدِر ساده ي اـکسيدن را اختيار مي کنند و به صورِت زير مشتّقاتي از آن مي سازند:
ـکسنده oxidantُا

oxidateاـکسيدن

oxidationاـکسايش

oxidativeاـکسايشي

oxidizedاـکسيده

oxidizingاـکسنده

اين قبيل مصادِر ساده به قياس با مصادِر داراي جزِء قاموسِي عربي ماننِد طلبيدن٬ رقصيدن٬
فهميدن٬ قبوالندن ساخته مي شود.

ضابطه ي تناظِر يک به يک
در يک حوزه ي معنايي بايد حتيـاالمکان بيِن مفاهيم و واژه ها تناظِر يک به يک باشد٬ يعني
هر مفهوم يک واژه ي نظير داشته باشد و هر واژه تنها داِلّ يک مفهوم باشد. به دو مجموعه ي

٤)ــاين نمونه از مقدمه ي واژه نامه ي رياضي برگرفته شده است.

زير توجه کنيد: ٤
stable stationary ـ ٬ invariant ٬ـfixed ـ ٬ constant ٬ـ مجموعه ي واژه هاي انگليسي:

. steady

مجموعه ي واژه هاي فارسي: ثابت٬ پايا٬ تـغييرناپذير٬ پـايدار٬ مـاندگار٬ پـابرجـا٬
نامتغير٬ ناورد٬ ناوردا٬ استوار٬ اليـتغير٬ مـعيّن٬ بـرجـا٬ تـثبيت شده٬ پـايسته٬

مشخص٬ مانا٬ ايستي٬ ماندار٬ درمحل مانده٬ ايستا٬ ساـکن٬ مقيد.
در حوزه ي علِم رياضي اين واژه ها به حوزه ي معنايِي واحدي وابسته اند ولي کاربرد آنها با هم
تفاوت دارد. بدين لحاظ٬ واژهـگزين مجبور است در برابِر هـر واژه ي انگليسـي معادِل فارسِي
مناسب را با توجه به اصوِل ديگر برگزيند؛ مثًال ممکن است انتخاِب او به صورِت زير باشد:

constantثابت

fixed(vector)(برداِر) مقيد

invariantناوردا
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 مبانِي علمِي واژه سازي و واژه گزيني ٦٥

stableپاي دار

steadyپايا

stationaryمانا

در اين روش٬ اصل براي واژهـگزين بررسِي حوزه اِي واژه ها بوده است و ممکن است از نظِر او
تفاوِت چنداني بيِن معادل هاي فارسي نباشد.

ممکن است همين امر سبب شده باشد کلمه ي انحراف براي همه ي واژه هاي انگليسِي
زير انتخاب نشود و معادل هاي زير پيشنهاد شده باشد:

aberrationابيراهي

deflectionانحراف٬ در تابش

deviationانحراف

declinationميل

perturbationپرشيدگي٬ اختالل

ضابطه ي شفافيت
هر چند مفهوِم دقيِق واژه هاي علمي معموًال از تعريِف آنها به دست مي آيد٬ اما اـگر بتوان واژه
را چنان برگزيد کـه اشاره و قرينه ي گويايـي در برداشته باشد تا مفهوم را بـه ذهن آورد بهتر
است. البته اين امر بدان معني نيست که هر بيگانه از فني بتواند با ديدِن واژه به مفهوِم آن پي

٥)ــهيچ يک از واژه هاي مثلث٬ مستطيل٬ ذوزنقه براي دانش آموزاِن دبستان شفافيت ندارد؛ امـا٬ چـون ايـن واژه هـا
متداول است٬ بهتر است همين صورت ها را بپذيريم. ضابطه ي شفافيت در مورِد گزينش واژه هاي جديد صادق است.

ببرد. رعايِت اين ضابطه در مورِد واژه ي مترادف توصيه مي شود ٥ .

ضابطه ي آواشناختي
در گزينِش واژه بايد مالحظاِت آواشناختِي زباِن فارسي رعايت شود؛ مثًال فـارسي زبـانان
تلفِظ فرانسـوِي واژه را بر تلفِظ انگليسي آن ترجيح مي دهند. شايد يکـي از داليِل ايـن امر
انطباِق بيشتِر صورت هاي آوايــِي واژه هـاي فـرانسـه بــا فـارسي بـاشد. واژه هـايي مـاننـِد
اساسـساز٬ روش شناسي٬ رک گوي و نظيِر آنها به لحاِظ تلفظ دشوارند و واژهـگزين بايد به اين

دشوارِي تلفظ توجه داشته باشد.

ضابطه ي طرِد واژه هاي عربِي مغلق
تجربه ي فرهنگستاِن اول نشان مي دهد آنجا که فـرهنگستان واژه ي فـارسِي سـاده اي بـراي
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٦٦ مبانِي علمِي واژه سازي و واژه گزيني

واژه ي دشـوار و مغلِق عربـي قرار داده است واژه ي عربـي به رغِم جاافتادگي جاي خـود را به
واژه ي فارسي داده است. نمونه اي از واژه هايي که امروز سليقه ي عمومي آنها را نمي پسندد
عبارت است از: تفرق االتصال٬ ميزان الحرارة (دماسنج)٬ مستأنف عنه (پژوهش خواسـته)٬

متباعد (واـگرا).
ضابطه ي کوتاهي

هر چه واژه ي برگزيده کوتاه تر باشد بهتر است. بنابراين٬ انتخاب واژه هاي کوتاه بر واژه هاي
بلند ترجيح دارد؛ مثًال

reactance از «مقاومِت ظاهرِي موهومي» به سبِب ايجاز مناسب تر واـکنايي در برابِر
reaction از «نيروي واـکنشي» يا «عکس العمل» بهتر است. است و واـکنش در برابِر

tonography واژه ي پرتونگاري از بافت هاي ژرفي ٬ بـه سبِب طـوالنـي بــودن٬ بــراي
مناسب نيست.

ضابطه ي هويِت اصطالحي داشتن
واژه بايد هويِت مشخص و ممتاز داشته باشد. از واژه هايي که در تداوِل مردم معنِي خاص

مي دهد و به منظورهاي گوناـگون به کار مي رود بايد پرهيز کرد.

ضابطه ي فراوانِي برابر نهاده هاي موجود
منظـور از فراواني ميزاِن تداوِل بـر ابـرـنهاده هاست. تغييِر واژه ي متداول بسيار دشوار است.
بنابراين٬ بايد تا مي توان واژه ي متداول را پذيرفت٬ مگر آن که واژه ي متداول با ضابطه هاي

ديگر هيچ گونه هم سازي و هم آهنگي نداشته باشد.

ضابطه ي توجِه هم زمان به همه ي ضابطه ها
واژهـگزين بايد هنگاِم واژهـگزيني به همه ي ضابطه ها توجه کند. يکايک ضابطه ها را در مورِد
واژه ي در دسِت بررسي محک بزند و سازگارِي واژه را با ضابطه ها بررسي کند. البته ممکن
است سرانجام واژهـگزين نتواند واژه اي برگزيند که جميِع ضوابط در آن رعايت شده باشد. در

عيِن حال او نبايد مفتوِن يک يا چند ضابطه شود و ديگر ضوابط را ناديده بگيرد.

خالصه
١)ـ واژهـگزيني علم است.

/٢ ٢) ـواژهـگزيني مانند هر علِم ديگري مبتني است بر شماري از تعاريف٬ اصوِل موضوع٬
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 مبانِي علمِي واژه سازي و واژه گزيني ٦٧

روش ها و ضوابط.
٣) ـاصوِل موضوِع واژه گزيني به اين شرح است: ضرورِت عـلم آمـوزي؛ تـلقي زبـاِن
فارسي به عنواِن زباِن علم؛ توان مندِي زباِن فارسي در واژهـگزيني؛ اطمينان به معيار شدِن

واژه ي برگزيده.
٤) ـروش هاي مهِم واژه گزيني به اين شرح است:

روِش جستجـو؛ روِش ساخِت واژه با توجـه به مفهـوم و نمودهاي آن؛ روِش تحليليــ
ترکيبي.

٥ـ ) ـضوابِط واژهـگزيني به اين شرح است: گردش پذيري٬ ترجيِح عناصِر فـارسي تـبار٬
حفِظ واژه هاي بيگانه تباِر مـتداوِل گـردش پـذير٬ اسـتفاده از ونـدهاي زنـده و در صـورِت
ضرورت وندهاي سترون٬ ساخِت واژه از راِه قياس٬ اخذ و انطباِق واژه هاي بيگانه٬ اخِذ يک
صـيغه ي واژه ي بـيگانه٬ سـاخِت مـصدر٬ تـناظِر يک بـه يک٬ شـفافيت٬ تـوجه بـه مسـائِل
آواشناختي٬ طرِد واژه هاي عربِي مغلق٬ کوتاهي٬ هويِت اصطالحـي داشتن٬ فراوانِي بـرابـر

© نهاده هاي موجود٬ توجِه هم زمان به همه ي ضوابط.
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