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  هاي شيمي و مهندسي شيمي  گزيني فارسي در رشته مروري ارزيابانه بر صد سال واژه

  
  2سيدمسعود علوي ،*1روشنبلقيس 

  دانشگاه پيام نور شناسي همگاني عضو هيات علمي گروه زبان .1
  شناسي همگاني دانشگاه پيام نور دانشجوي كارشناسي ارشد زبان .2

  

  

  : چكيده
 هعلمي زبان فارسي و تطور آن، به زبان متون علمي شيمي و مهندسي شـيمي در سـد   هتصويري اجمالي از تاريخ گون هدر اين مقاله پس از ارائ
هاي تخصصي شيمي و مهندسي شيمي به كار رفتـه   ها و اصطالح سازي كه در اين سده براي واژه هاي واژهروش. گذشته پرداخته شده است

سـازي كـه كـاربرد آنهـا      هـاي واژه  روشدر آخـر  . انـد  هاي علمي مهم دنيا مقايسه شده در زبانسازي  هاي واژه با روش سپس اند، بررسي و
علمي  هريزي زباني در گون پيشنهادهايي براي برنامهاند و  ها ياري برساند، برشمرده شده تواند به توانمندي واژگان تخصصي در اين رشته مي

  .زبان فارسي ارائه شده است
  

  واژه ، ساختريزي زباني شناسي زبان، برنامه لم، جامعهزبان ع: ها كليدواژه
  

  مقدمه .1

ترين  اند و تاريخ تأليف قديمي هايي هستند كه تا امروز از زبان فارسي به ما رسيده ترين نوشته نهكآثار علمي يا نيمه علمي فارسي در شمار 
علمي  آثاران فارسي در ايران همواره در كنار زبان عربي براي نگارش پس زباز آن  .)80 :1372ر، هم صادقي( رسد آنها به نيمة دوم سدة چهارم مي

  .به كار رفته است
سازي  واژه◌ٔ ههاي مناسب زبان علمي بود و به همين دليل پيشين در دست داشتن واژهبه هاي علمي به زبان فارسي نيازمند  نگارش متن
  .در آن حوزه است هاي فارسي هاي علمي به همان درازي نگارش كتاب فارسي در حوزه

ها خود  يسندگان اين كتابهاي علمي فارسي هستند كه برخي از آنها را نو التفهيم ابوريجان و دانشنامة عاليي ابوعلي سينا خزانة واژه
، )اسطرالب( ياب ستاره ،)هاله( خرمن، )رصدكردن( پاسيدن، پاييدن، )مترجم( شمر استارههاي  رسد واژه به نظر مي. اند بار به كار برده نخستين
حاده و ( گشادهو  تيززاوية  و )صحيح و كسر( شكستهو  درست، عدد دهگانو  يكانو شايد ) سيارات( ستارگان رونده، )النهار نصف( نيمروزان
. برد زمان به كار مي هاي عربي رايج در آن  را بجاي واژه.. و ) تأخر( پسي، )دانجما( بستانكيسينا نيز  ابن. هاي ابوريحان باشد از ساخته) منفرده

  )83 :همان(
رفت و زبان عربي زبان اول  هاي علمي بيشتر در كنار زبان عربي به كار مي در رشتهزبان فارسي يش از يك سدة پيش ببا همة اينها حتي تا 

ابوريحان ◌ٔ هآن زمان از اين گفت هاي علمي شتهتفوق زبان عربي در نو. شد تر به عربي نوشته مي ها بود و آثار تخصصي هاي علمي برخي رشته متن
  :آشكار است

ها روان شده  هاي اين زبان در رگ و پي ها بدان آراسته گشته و زيوريافته و نيكويي علوم از همه سوي جهان به زبان عربي فرآورده شده و دل«
و اين . برد بكار مي دهايش براي نيازهاي خو نارساييها و  پندارد و آنرا با همة درشتي اما هر قومي زباني را كه بدان خوگر است خوشگوار مي. است

نمايد  كه هر گاه چيزي از علم در آن بنشانند چنان شگفت مي] يعني زبان خوارزمي[زباني است  رخوگسنجم كه  نكته را با خويشتن خويش مي
مرا نكوهش به تازي . ام دستي دارم و در آنها كار كردهام كه در هريك  سپس به تازي و فارسي پرداخته. كه ديدن شتر بر بام و زرافه در زير پاالن

درنگرد تا ببيند كه چگونه آب و  ،اند و معناي اين گفته آن كس داند كه در كتاب علمي كه به فارسي در آورده. خوشتر است تا ستايش به فارسي
 »هاي شبانه نيايد هاي خسروان و قصه ار بازگفتن داستانزبان جز به كشود، چرا كه اين  هوده مي گيرد و بي رود و چهرش تيرگي مي رنگ آن مي

  )142 :1382آشوري، (
اين . هفتم به اوج خود رسيد◌ٔ هادامه يافت و در سد ها با وجود اين ديدگاه نگارش آثار علمي به زبان فارسي و پرورش و بالش آن در اين حوزه

مهر،  صادقي. (نصير توسي است خواجهي است و نمونة تمام عيار عالمان اين قرن سده از جهاتي نمايانگر بلوغ نشر علمي فارسي در آثار غيرپزشك
1372: 87(  
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علمي،  آفرينشرسد و با بازماندن ايرانيان از  هاي علمي فرا مي هاي رخوت و لختي ايرانيان در زمينه رفته سال پس از اين دوران است كه رفته

  . ماند شود و از بالش فرو مي ن ميزبان نگارش علمي نيز پيرو آن دچار لختي و سكو
ي جديد كه در غرب باليده و گسترش يافته بود، روبرو شدند و دست به كار نگارش و برگردان اين اه بدين ترتيب زماني كه ايرانيان با دانش

اية آنان در ترجمه نيز زباني گنگ و سترون ها از روند رشد علوم فاصله گرفته بودند، بلكه دستم تنها از نظر علمي سال آثار به زبان فارسي شدند، نه
  .بود

ايرانيان از اوايل سدة دوازدهم هجري ـ از طريق كمپاني هند شرقي ـ جسته و گريخته با علوم جديد آشنا شدند و تا گشايش مدرسة 
و هدفمند مديون همت و تشويق اميركبير  دارالفنون آثاري نيز در اين زمينه تأليف يا ترجمه كردند ولي برگردان علوم جديد بصورت سازمان يافته

  )113 :همان. (و پشتكار مدرسان دارالفنون است
سازي به سبك عربي و در قالب زبان عربي رواج داشت و  هاي ديرينه هنوز واژه در نخستين دورة برخورد ايرانيان با علوم جديد، به سبب عادت

. شود انگذاران مدرسة دارالفنون ترجمه شده، توجه كنيم اين نكته به خوبي روشن ميهايي كه در دوران نخست پس از بني اگر به عنوان كتاب
  )129 :1382آشوري، (

چاپ شده است، نمايانگر اين هجري شمسي  1272عبدالرحيم بن ابوطالب تبريزي كه در سال  فيزيك يا حكمت طبيعيهنمونة زير از كتاب 
  :رويكرد است

از اولي يك و از دويمي هشت قسمت . ء و يكي موالد الحموضهماني مركب از دو چيز است يكي مولد الاز است، يعغآب عبارت از دو ... «
  .»)هشت مثقال مولد الحموضه و يك مثقال مولد الماء... . (شود  كب نموده، آب ميرم

توانيم  به زبان فارسي مي. يار كرده استرا اخت مولد الحموضه هو برابر اكسيژن كلم مولد الماءشود كه مؤلف معادل هيدروژن لغت  مالحظه مي
  )27 :1372مهرداد، . (ا و ترشيزا بناميمبزآنها را به ترتيب آ

اي نمود  د كه ابتدا در زبان ادبي و روزنامهمهاي مشروطه تحولي در زبان فارسي به وجود آ با آغاز تحول اجتماعي و سياسي جامعه در سال
نمود كه بيش  گزيني علمي رخ مي هاي آغازين سدة حاضر رويكرد جديدي در واژه در سال. نيز رسوخ كرد هاي علمي  اندك به نوشته يافت و اندك

در اين زمان با روشن شدن . سازي زبان فارسي نظر داشت ستگاه واژهدهاي  و توانايي فارسي سرههاي   ها و واژه تكواژهاي عربي به  از واژه
ي دست به كار يها هاي جديد و لزوم ساخت و گزينش و معيارسازي واژگان علمي، افراد مستقل و گروه دانش ههاي زبان فارسي در ارائ ناكارايي

هاي فارسي سره بود و در اين راه گاه برخي از جا  ها گزينش واژه برخالف دورة پيش از آن رويكرد غالب اين افراد و گروه. سازي شدند واژه
  .ماند آنها دور نمي ديدرسهاي عربي نيز از  ترين واژه افتاده

هـاي شخصـي افـراد مـي شـد، در       روي و سليقه شد و گاه دچار زياده هاي گوناگون و جداگانه دنبال مي گزيني در گروه از آنجا كه واژه
هـاي   در اين فرهنگستان دانشمندان آشنا به دانـش . سازي بنيان گذاشته شد فرهنگستان ايران براي هماهنگ كردن كار واژه 1314خرداد 

قديم و جديد مانند سعيد نفيسي، بديع الزمان فروزانفر، عبدالعظيم قريب، محمدعلي فروغي، محمدتقي بهار، رشيد ياسمي، عبـاس اقبـال   
دسـتاوردهاي ايـن همنشـيني    . آشتياني، ابراهيم پورداود، محمود حسابي، غالمحسين رهنما و حسين گل گالب همزمان عضويت داشتند

  )8-2: 1381كيانوش، (. ر روند تحول زبان فارسي گذاشتفرخنده تاثيري ماندگار ب

اند كه شايد براي برخي شـنيدن   چنان در زبان فارسي پذيرفته و رايج شده هايي كه در فرهنگستان ايران ساخته شد آن بسياري از واژه
  .ار نمي رفته اند، شگفت انگيز باشدها هفتاد سال پيش در زبان فارسي وجود نداشته اند يا در معناي امروزي به ك اين كه اين واژه

و ) دخـول ( درآمد، )راپورت( گزارش، )هويت◌ٔ هورق(شناسنامه ، )عدليه( دادگستري، )محكمه( دادگاه، )صحيه( بهداري، )ماليه( دارايي
علمـي بسـياري نيـز    هـاي   به همـين ترتيـب واژه  . هايي هستند كه در زبان گفتار روزمره ماندگار شده اند در شمار واژه) واليت( شهرستان

: ي زيـر را بـر شـمرد   هـا  از ميـان آنهـا مـي تـوان واژه    . هاي اروپايي و عربي گرديـد  ي علمي جايگزين واژهها ساخته شد كه بزودي در متن
 رهسـنگوا ، )متـامورفوز ( دگرديسـي ، )قوه( توان، )تصفيه( پااليش، )متباعد(واگرا ، )رفلكس( بازتاب، )كثيف/ منكثف( چگال، )احصاييه(آمار
هاي ساخته شده نيز پـذيرش همگـاني نيافتنـد و نتوانسـتند جـاي       برخي از واژه ).ميزان الضغطه( فشارسنجو ) ذوفقار( مهره دار، )فسيل(

 كـاربراتور ، )كپسول( پوشينه، )جرم( غند، )ژيگلور( پاش سوخت، )راديكال( ريشگي، )هاضمه ءسو( بدگواري: مانند. هاي رايج را بگيرند واژه
  )61: 1389علوي، ).(افقي( ترازيو ) ماسوخت آ(
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ها و  هاي فرهنگستان و گروه هاي فرهنگستان ايران اندك اندك فراموش شد و هيچگاه رواج نيافت، اما كوشش هر چند برخي از ساخته

هاي علمي و فني  وعرفته اثرگذار شد و ياري كرد كه زبان فارسي براي بيان موض افراد مستقلي كه در اين زمينه كار مي كردند، رفته
سازي با ساختن  هاي علمي راه را براي واژه در زبان گفتار يا در متن ها همچنين پذيرش و رواج برخي از اين نوواژه. كارآمدتر و رساتر شود

راه را براي  "فستيوال"براي "جشنواره"چنان كه ساختن . هاي قياسي همانند آنها هموار كرد تر با آنها يا ساختن شكل هاي تازه تركيب
 "پيشوند"و يا كسي كه . پيش از آن هموار كرده بود "سنگواره"هموار كرد و شايد راه ساختن جشنواره را نيز ساختن  "ماهواره"ساختن 

سازي  هاي دستگاه واژه بدين ترتيب استفاده از توانمندي ).42: 1382آشوري،(.هموار كرد "شهروند"را رواج داد راه را براي  "پسوند"و 
بلكه باعث بارآوري و زايايي  ،گذارد هاي نو در اختيار ما مي هاي جديدي براي پديده تنها واژه هاي تازه نه زبان فارسي براي ساخت واژه

  . گردد بيشتر آن مي
  

  مباني نظري. 2

   واژي ها از نظر ساخت شناسي زبان رده سازي و هاي واژه روش .2- 1
ـ   علمي زبان فارسي و امكان انجام مقايسه هسازي در گون هاي واژه در اين بخش به منظور تسهيل بررسي روش علمـي   ◌ٔ هاي ميـان گون

  .گردد مي  بندي زبانها ارائه سازي و رده هاي پيشرو دانش، مروري گذرا بر روشهاي واژه زبان فارسي و زبان
  :هاي گوناگون به شرح زير است سازي در زبان هاي واژه ترين روش برخي از مهم

ماننـد  . شـود  جديدي ساخته مي ه، واژ)كه يك واژه و يا تكواژ است(معموال با افزودن يك وند به يك پايه  ينداين فرآدر : تقاقاش. الف
   .جديدي ساخته استه ياري افزوده شده است و واژ هبه واژ/ گر-/گر كه در آن پسوند  ياري

  .فروش مانند گل. شود جديدي ساخته ميه واژ )با يا بدون وند( در اين فرآيند از آميختن دو واژه : تركيب. ب

بـه   prof ماننـد . شـود  جديدي ساخته مـي ه چند هجايي واژه فرآيندي است كه در آن با كوتاه كردن يك واژ): ترخيم(سازي  كوتاه. ج
  .profeesorمعني 

هـاي   كـه از حـرف   NATOماننـد  . شود يجديدي ساخته مه اي از كلمات، واژ در اين فرآيند از اصوات آغازين زنجيره: سازي سرواژه. د
  .ساخته شده است North Atlantic Treaty Organizationآغازين 

هـايي از دو عنصـر واژگـاني از پـيش موجـود سـاخته        شود، از آميختن بخش آميخته ناميده ميه محصول اين فرآيند كه واژ: تلفيق. ه
  )176-174: 1386اگريدي،(. ه شده استساخت  hotelو  motor كه از آميختن motel مانند. شوند مي

) 42، 1996تراسـك،  (. يابد در اين فرآيند يك واژه براي ناميدن بخشي از مفهوم يا مصاديق آن واژه اختصاص مي: تخصيص معنايي. و
   .شود تركيب در شيمي براي ناميدن بخشي از فرآيندهايي كه در زبان روزمره تركيب ناميده ميه مانند كاربرد واژ

  :شوند هاي اصلي زير تقسيم مي واژه به گروه ساخته ها از نظر نحو سوي ديگر زبان از

ها و تكواژهـا بـراي سـاختن     شود و در حقيقت واژه ها هر واژه تنها از يك تكواژ ساخته مي در اين زبان: يا تحليلي هاي منفرد زبان. الف
  مانند زبان ويتنامي. شوند هاي بزرگتر با هم تركيب نمي واژه

  مانند تركي. تواند از چند تكواژ ساخته شده باشد ها هر واژه مي در اين زبان: هاي پيوندي زبان. ب

تكواژهاي گوناگون در ها هر واژه نوعا از چند تكواژ تشكيل شده است، اما مرز تكواژها روشن نيست و  در اين زبان: هاي تركيبي زبان. ج
  )58 : 2006،كاتامبا. (د التينمانن. دهند تركيب با يكديگر تغيير شكل مي
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  دانش و زبان فارسيه هاي پيشرو حوز هاي واژگان علمي در زبان ويژگي . 2- 2

سازي علمي،  هاي پيشرو دنياي مدرن را در بيان مسائل علمي و بارآوري آنان را در واژه رمز موفقيت زبان) 1387( زبان بازآشوري در كتاب 
به باور او پيدايي چنين دستگاه شگرفي از واژگان علمي كه به . داند تيني و يوناني در واژگان علمي ميهاي كهن ال ي زبانپيوندگرفتن ساخت 

روشني دريافته  همشابه بهاي  كند و معناي آن با قياس با واژه دقت آن مفهوم را بيان مي هسازد كه ب اي بر مي سادگي براي هر مفهوم جديد واژه
  .پذير شده است هاي التين و يوناني امكان زبان پيونديشود، به يمن دستگاه  مي

هايي كه از  اند، در سال هاي مدرن در درون آنها پرورده شده اند و انديشه هايي كه پيشتاز معرفي فرهنگ مدرن به جهان شده بدين ترتيب زبان
ها به  كه اين مفهوماست هايي  اي مدرن، نتيجه سدهه بيان مفهومآنها در   يسايراند و قوت  هاي مدرن عجين شده نوزايي گذشته است با انديشه

هاي علمي  ها و بحث انتقال نظريه ابزارها در غرب  هايي كه اين زبان در طول سده. اند هاي مدرن طرح شده و در آنها مورد بررسي قرار گرفته زبان
اي ه هاي اين توانايي داشتن شمار عظيم واژه جنبهيكي از  .بوده است، براي بيان دقيق و روشن آنها پخته و پرورده شده است و قوام يافته است

  . هاست پديده و هاي علمي و اشياء دقيق و معيار شده براي مفهوم
كالت آنها در يكباره با آنها روبرو شدند، از جمله مش هاي مدرني كه ايرانيان برخالف اروپاييان به كمبود واژگان فارسي در حوزهدر مقابل، 

  :نويسد قمري مي 1325، سال 14روزنامة صور اسرافيل در شماره  .هنگ جديد بودرويايي با فر
چي ساربان  به واگن. خواهد معلومات مخصوصه دارد و بيان هر معلومات مخصوصه نيز لغات و اصطالحات مخصوصه ميهر اساسِ مخصوصي «
طور كه تا حاال گنگ و گيج  شويم و همين اندن معني و مقصود عاجز مي، وگرنه از فهم.توان ناميد توان گفت و تلگراف را پروانه و بريد نمي نمي
يعني امروز اگر ما بخواهيم واقعا داراي سلطنت مستحدثه مشروطه باشيم ناچار لغات مستحدثه مشروطه . ندااالبد خواهيم م ايم الي مانده
  )87 :همان. (»خواهيم مي

. سيك سبب شد كه آن حادثة زباني بسيار مهم و حياتي براي تمدن مدرن روي دهدهاي كال حضور پر قدرت ميراث زباني و فرهنگي زبان«
هاي  ها زبان پايان از سرچشمه گيري بي اين بهره... هاي مدرن  هاي كالسيك بر روي ساختار تحليلي زبان تركيبي زبانيعني، سواركردنِ ساختار 

سازي بر زيرساخت  شان امكان داده است كه يك رو ساخت تركيبي را براي ترم يليهاي مدرن با ساختمان تحل كالسيك، چنان كه گفتيم، به زبان
  )70و  46 :همان. (»تحليلي زبان خود سوار كنند

 هشناسي براي آن معنا از واژ هاي زبان عمده متندر برد كه در اين مقاله و  قابل توجه است كه آشوري صفت تركيبي را در معنايي به كار مي
هاي  شدن امكان داد تا براي بيان مفهوم هاي اروپايي دخيل در فرآيند مدرن هاي يوناني و التين به زبان بازگشت به زبان. شود ده ميپيوندي استفا

هاي اين زبان به شمار  انگليسي آكسفورد پانصدهزار مورد را كه واژه فرهنگكه براي مثال  طوري ، بهدند و يا بسازنعلمي شمار بسياري واژه بگير
هايشان  گذاري ها و ارزش داوري به دليل پيشهاي زبان طبيعي  ها در جايي كه واژه اين واژه )25: 1384آشوري، . (كند رده است، تعريف ميآو

   .دادند داوري بدست مي هاي عيني فارغ از پيش اين مفهومآمدند، ابزار مناسبي براي  ار مينامناسب به شم
 در كتاب اخيرالذكر براساس نظر آشوريكه و از اين ويژگي  ) 80: 1369ثمره، (است  تركيبييفي از با رنگ ضع زبان فارسي، زباني پيوندي

گزيني  فارسي براي واژه  هاي در دسترس ها و واژه تكواژ با وجود اين . باشد علمي اهميت اساسي دارد، برخوردار مي هگزيني گسترد براي امكان واژه
ن نبردهاي علمي تا يك سده پيش و به كار  هاي عربي در حوزه بعالوه، اصرار بر كاربرد واژه. ن طبيعي هستندهاي زبا تقريباً همان واژه ،علمي

 كه اگر به قياس با برخي آنچنان. اندك راكد و سترون كرده است هايي از آن را اندك هاي علمي، بخش زبان فارسي براي واژه شتقاقيدستگاه ا
زباني مانند فارسي، همچون «: به گفتة آشوري .نمايد براي اهل زبان ناساز و ناخوشايند مي ،اي ساخته شود واژهفارسي،  ◌ٔ ههاي كهن و نژاد  واژه

واژگاني در برابر فراخناي   تنها از نظر ماية هاي ديگري كه به ماية بوم گويشي خود تكيه دارند و ذهنيت علمي نيز در آنها غايب است، نه همة زبان
را ماية بوم گويشي زبانشان در بند تنگناهاي دستوري يا يسازي نيز درمانده و گرفتارند، ز هاي اشتقاق وردند، كه از نظر تكنيكآ زباني مدرن كم مي

  )72، صهمان( .»شان مانده است هاي زباني عادت
و هايي داشته است  شده است، ثمرانجام گزيني  هايي كه در بيش از صد سال گذشته براي پروردن زبان علمي و واژه با وجود همة اينها، تالش

هاي فني و مهندسي گاه حتي تا دورة كارشناسي ارشد  هاست كه اين امكان به وجود آمده است كه دانشجوي ايراني در رشته دليل همان تالش هب
  .هاي درسي فارسي در اختيار داشته باشد و دكترا كتاب

  

  هاي شيمي و مهندسي شيمي تهگزيني در رش مروري بر برآيند صد سال تالش براي واژه .3

گزيني در زمينة شيمي و پس از آن مهندسي شيمي انجام شده است، در برخي موارد  هايي كه در حدود صد سال گذشته براي واژه تالش
  دورة ه ري سها هاي آغازين ترجمة آثار علمي جديد و واژه ربي سالعهاي  بسياري از واژه. بوده است و گاهي به شكست انجاميده است كامياب
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هاي امروزين  هاي بازمانده در كتاب تاكنون واژهها  برآيند همة اين تالش. ميان رفتند ها كاربرد نيافتند و از هاي اين رشته در كتابهرگز پهلوي اول 

  .اند اند و تاكنون امكان حيات يافته است كه از آزمون پسند عمومي سربلند بيرون آمده
هاي شيمي  نويسندگان و مترجمان كتابهاي ساخته شده و به كار رفته بوسيلة  اي از واژه از به دسترسي به مجموعهبراي انجام اين بررسي ني

  :و مهندسي شيمي بود كه براي اين منظور از دو منبع استفاده گرديد
هاي به كار  در آن برابرنهاده نسبت جامعي است كه ، اين كتاب منبع به)1372( واژگان شيمي و مهندسي شيمي مركز نشر دانشگاهي) الف

  .آوري شده است علمي در سيصد كتاب شيمي و مهندسي شيمي جمع هاي صطالحو اها  رفته براي واژه
در طي دوران كاري خود در  گارندگاننيكي از هاي صنايع شيميايي و نفت و گاز كه  هاي رايج در قراردادها و مدارك پروژه واژهه مجموع) ب
هاي ذكر شده  مطرح شده در اين گروه از مدارك معموالً متفاوت از كتاب هاي با توجه به اينكه موضوع. آوري كرده است معهاي مشاور ج شركت

وت دارد، اين مجموعه دانشگاهي تفا هاي بايك واژه در صنعت با همان مورد در كترايج در منبع نخست است و از طرف ديگر گاهي برابرنهادة 
  .آيد مكمل كتاب نخست به شمار مي

  .ها و اصطالحات پيشنهادي متكي است واژي واژه تحليلي است و بر تحليل ساخت - روش مطالعه در اين بررسي توصيفي
  .ها به شرح زير است بررسي اين برابر نهادهه نتيج

  

  سازي از راه اشتقاق واژه. 3- 1

از اين راه ساخته  (anisotropic) د، ناهمسانگر(copolymer)، همبسپار (process)، فرآيند (reagent)گر هاي رايجي مانند واكنش واژه
  :رسد نكات زير به نظر مي بوده است،سازي  هاي واژه ترين روش دربارة اشتقاق كه يكي از اصليها  با بررسي واژگان اين حوزه. اند شده

  :ي مشاهده گرديدنهاداي پيشه ها و ابتكارهاي زير در واژه بدعت :الف
  : ساخت اسم مصدرها و مصدرهاي جعلي  - 

اين مصدرها مشتق شده  ديگر از ههاي فارسي و غيرفارسي مصدرهايي ساخته شده است و گاهي چند كلم به برخي اسم /ـ يدن/با افزودن
از برخي كلمات نيز تنها اسم مصدر ساخته  .دن، آبگونيدنقطبيدن، اكسيدن، كوانتيدن، صابونيدن، گرانيدن، مغناطي ن،يونيد نمونه؛براي  .است

سازي كه به نظر  اين طريق واژه .ردايش، بسپارش، نابش، كوانتمش، تنگش، بهنجارش، جدايش و ولكانشخسرمايش، گرمايش، : شده است
 .قان و مخالفان آن مورد بحث بوده استبه كار رفته است، بارها ميان مواف مصاحب المعارف مصاحب در دايره غالمحسيننخستين بار بوسيلة 

هاي مشتق سترون و نابارورند و از  هاي مركب فارسي براي ساخت واژه موافقان اين روش معتقدند كه انبوه فعل )99: 1380واحدي لنگرودي، (
 ،ريگاز سوي د )232: 1372 باطني،( .هاي فني ساختن چنين مصدرهايي ناگزير است هاي كافي در رشته براي اشتقاق و ساخت واژه رو اين

سازي با روح زبان فارسي بر نازابودن اين مصدرهاي جعلي نيز، بدليل عدم امكان  ني اين روش واژهامخالفان اين روش عالوه بر تأكيد برناهمخو
  )278: 1372فرشيدورد، (. كنند صرف آنها براي شخص و شمار اشاره مي

 تنبعنوان مثال داش سازي كارگشاست، پذير است، تا حد زيادي در واژه ها كه امكان فعل حقيقت آن است كه همين ميزان اشتقاق از اين
آيند و  ها بدست مي هاي ديگري كه از اين مشتق راه را براي بسياري از تركيب اكسايش و اسم مصدر اكسيده، صفت مفعولي اكسندهصفت فاعلي 

بكار  »اكسايد مي«اين موضوع كه فعل  ،بنابراين (age resister). هضد اكسندمانند . كند هموار مي  گزيني اين رشته ضروري هستند، در واژه
  .كاهد سازي نمي رود، از اهميت اين روش واژه به جاي آن به كار مي »كند اكسيد مي«رود و در عمل  نمي

  /ـ گان /سازي با پسوند  واژه -
معني  رد /ـ گان/اژگان در زبان فارسي استفاده شده است، در اين رشته پسوند و و )سلسله مراتب(، پايگان )تيراژ(همانند آنچه در شمارگان 

  .(optic) ديدگاني و) organism( اندامگان يابند، به كار رفته است مانند اي از اشياء كه در كل هويت جديدي مي مجموعه
  /واره ـ/سازي با پسوند  واژه -

رفته است، در معناي شبيه و مانند در كلمات  از اين در زبان فارسي در معناي بار به كار مي ظاهر تا پيش بهكه  /ـ واره/و  /ـ وار/پسوندهاي 
   .)ارگانيسم( سازواره و )ارگانيك( اندامواراشتقاقي به كار رفته است، مانند 

هاي فارسي براي اشتقاق  كه انتخاب ريشه اين است رسد بنظر ميهاي ساخته شده از طريق اشتقاق  نكته قابل توجهي كه در بررسي واژه
  .كند ها را فراهم مي از واژه خوشههاي قابل قبول براي يك  ربي، امكان برابريابيعهاي  هاي ديگر بيش از واژه واژه

 از. اند اند كه هيچ يك رواج نيافته ساخته شده /اد - /و  /ال- /ساخته شده با پسوندهاي  ◌ٔ ههاي انتخاب شده چندين واژ با نگاهي به واژه - ب
  (safety) پاسادو  (minor) كهاد، (wave) چينال، (rail) تيرال،  (coil) پيچال، (formula) ديسالجمله 
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       (organic) آكاني: اند اند نيز رواج نيافته ساخته شده /- آ/كه با پيشوند مرده  ييها همچنين واژه

  

  تركيب .3- 2

 يپذير نور تخريب، (phase angle meter) زاوية فازسنج، (permeability) نفوذپذيري، (viscosity) گرانرويمواردي مانند 
(photodegradability) .اثرناپذيرسازي (passification) گرماتورمي و (intumescent) اند با اين روش ساخته شده.  

ختن اسم فاعل در مصدرهايي مركبي براي سا /نك/بجاي  /ساز/نوآوري در اين زمينه به نسبت قاعدة معمول در زبان فارسي كاربرد بن مضارع 
  :عنوان نمونه به. شود ست كه با كردن ساخته ميا

  (viscofier) گرانروساز، (minimizer) ساز نهيهك، (heater)گرم ساز ،(cooler)سردساز
  :ساخته شده است هاي معنا ها اسم تصف به انتهاي اين /ـ ي /كردن  به همين ترتيب با اضافه

  .(normalization)بهنجارسازي ، (purificatian) سازي خالص، (shut down) سازي خاموش
  :روند شوند، به كار مي ساخته مي /گر/و پسوند  /كن/فاعلي كه با افزودن بن مضارع  هاي ها در كنار صفت اين واژه
  (rectifier) يكسوكننده، يكسوگر، يكسوكن، (monochromator) كن ساز، تكرنگ تكرنگ

هاي عربي امكان يافتن برابرهاي قابل قبول براي يك  هاي فارسي بيش از واژه رسد كه گزينش ريشه ر تركيب نيز به نظر ميهمانند اشتقاق، د
  .كند ها را فراهم مي از واژه وشهخ

  

  )يمختر(سازي  كوتاه .3- 3

هاي درسي و گفتار دانشگاهي به جاي  امهگاهي در برن )آز(. باشد هاي رايج نمي هاي فارسي در اين رشته چندان در ساختن واژهاين فرآيند 
  .رود به كار مي )هآزمايشگا(

  

  سازي سر واژه .4-3

پوند بر اينچ سرواژه ( پام،  Psig (Pound per Square Inch)در مدارك فني گاهي بجاي واحد فشار . باشد چندان رايج نمياين فرآيند 
  .رود به كار مي) ميليون درت قسمسرواژه ( مقد، ppm (Part Per Million)و بجاي ) مربع

  

  تلفيق .5-3

  .است كه رواج چنداني نيافته است (electromagnetic) يبرقاطيسآن  نمونه. باشد چندان رايج نمياين فرآيند 
  

  گسترش معنايي .3- 6

در واقع براي . استفاده شده است هاي رايج در زبان روزمره در معناهاي جديد ها به گستردگي از گسترش معنايي واژه  گزيني اين رشته در واژه
سپس با . وزمره انتخاب شده است و در معناي علمي مورد نظر به كار رفته استاي از زبان ر هاي علمي واژه ها، اشياء و مفهوم بسياري از پديده

  :بعنوان مثال. اند  با آن مفهوم ساخته شده طهاي مورد نياز مرتب اشتقاق يا تركيب ديگر واژه
   (impermeable) نفوذناپذير، (permeameter) سنج نفوذپذيري، (permeability) نفوذپذيري ← (permeation) نفوذ
  ، (incompressibility) پذيرينا تراكم، (compressability) پذيري تراكم ← (compression) تراكم

هاي رايج در زبان امروزي و  انتخاب واژه :شود ه ميها براي گسترش معنايي به كاربردهاي جديد علمي دو گرايش مشاهد  در انتخاب واژه
هاي كهن و غيررايج را كه بعنوان برابرنهاده در اين  برخي از واژه در فهرست ارائه شدههاي اصيل و فراموش شده فارسي،  تكواژ ها و  انتخاب واژه

هاي  ها را در فرهنگ برخي از اين واژه هريش ندموفق نشد گاننگارند .دهد رايج نشان مي هانگليسي و برابرنهاد هاند در كنار واژ ها بكار برده شده رشته
چند مورد شود جز در  همانگونه كه ديده مي .اي غيرفارسي داشته باشند ها ريشه فارسي پيدا كند و اين امكان وجود دارد كه برخي از اين واژه

  .اند ها پذيرش همگاني نيافته ن واژهاي، )پيشوند پادنوفه و  ،همدوسيبهنجار، مانند چگال، (استثنا 
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 يميشي مهندس وي ميشي ها متن دري فارس شده فراموشي ها واژه و ها تكواژ  با شده ساختهي ها واژه ازي برخ فهرست

 normal  بهنجار  electromagnetic 81  رخشاهنجي  absorption 41  درآهنج  1
 operate  دنبرآوي  element 82  زهك  activation 42  اشتار كردن  2
 orbital  تچر  engine 83  ميوانه  adherence 43  دوسش  3
 oscillate  نويدن  entropy 84  درگاشت  adhesion 44  دوسش  4
 phase  سهش  enzyme 85  بوزانه  adjust 45  آراشتن  5
 periphery  پرگير  evacuate 86  توسيدن  aerosel 46  هواپاخت  6

 piston  پشند  evaporation 87  فروتميدن  affinity 47  آهنج  7
 preventive  پرهيختگر  exchange 88  وهيريدن  agent 48  ازند  8
 pump  تزانه  expansion 89  وسترش  alkali 49  كهاليي  9
 random  اي كاتوره  explosion 90  اسپرزش  annular 50  داليزي  10
 ream  برقو زدن  extract 91  برهيختن  anti- 51  پاد  11

 refine  پاويدن  fermentation 92  بوزانش  antirolling 52  ضدناوش  12
 reflector  پژتابنده  film 93  پوسه،توژ  antithesis 53  پادهشته  13
 regulate  گناريدن  flow 94  تزش،دنش  axe 54  آسه  14
 relay  وانه  frame 95  پرواد  basic 55  خشاري  15
 resin  انگژد،  freezer 96  افسرانه  bacteria 56  تركيزه  16
saponificati  شخودن  friction 97  بساوش  bending 57  كرنش  17

on 18  زيواهماشت  biosynthesis 58  تكاو  funnel 98  پرشانه  separator 
 sieve  پرويزن  fusion 99  سيفتن  bog iron ore 59  آهن خالش  19
 simplex  سادك  gap 100  گاف  brass 60  پرنگ  20

 siphon  باالهنج،  grinding 101  برآوش  bunker 61  كته  21
 solidify  ستفتيدن  gum 102  انگژد  calefaction 62  تفسيدن  22
 solve  وشودن  hormone 103  گيزن  carcass 63  منجيد  23
 stiffening  كننده شخين  iatrochemistry 104  تروشيمي  cell 64  ياخته  24

 stoneware  داشخال  impurity 105  ريمه  circular 65  پرهون  25
 streamline  خط ژي  induction 106  توختار  clarify 66  واروختن  26
 suspend  آگستن  industry 107  فيدار  conformation 67  همتاشي  27

 synthetic  هماهشته  instrument 108  چيالن  coherence 68  همدوسي  28
 system  راژمان  isotope 109  همشن  cohesion 69  همدوسش  29
 tank  پوته  limit 110  ويمند  colloid 70  ژدگون  30
 through  پاستيغ  logwood 111  بقم  complex 71  برپيخته  31
 trace  برآوشتن  lysis 112-  كافت  decay 72  پوهش  32
transformati  تراديسي  machine 113  چاراي  decompose 73  كفتن  33

on 34  زينه  degree 74  غند  mass 114  دنگرد  turbine 
 unit  ايوانه، ايوه  monitor 115  برنين  density 75  ليچگا  35

 vary  ورديدن  mono 116  ايوانه  deposit 76  نهشت  36

 vapor  تم، وشم  mortar 117  آژند  desorption 77  واهنج  37

 vessel  آوند  move 118  ميوستن  diaphragm 78  واشامه  38
 vibrate  شيواندن  nep 119  گوله  diffract 79  پراشيدن  39
 yeast  بوزك  noise 120  نوفه  diffusion 80  والويدن  40
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  بندي گيري و جمع نتيجه .4

هاي شيمي و مهندسي شيمي در دورة معاصر و آنچه از اين تالش در زبان علمي پذيرش همگاني يافته   گزيني در رشته با نگاهي به تجربه واژه
  :آيد و ماندگار شده است، نتايج زير بدست مي

اين موضوع منجر به آن شده است كه . اند هاي جديد كمتر مورد توجه بوده هاي وضع واژه سازي بعنوان روش زي و سرواژهكوتاه سا .1
رود، بخت رقابت با  هاي كوتاه شده انگليسي در فارسي به كار مي ها و يا واژه هايي كه به عنوان برابرنهادة برخي از سرواژه هاي بلند يا عبارت تركيب

رسي در برابر معادل اهاي ف نهادهابرگونه بر چند نمونه از اين. بيگانه بكار روده در عمل همان واژتر بيگانه را نداشته باشد و  تر و ساده واژه كوتاه
 :انگليسي آنها به قرار زير است

مخاطره و ه مطالع، (ESD) توقف اضطراري، اي اس ديه سامان، (UPS) برق بدون وقفه، يو پي اس، (Redox) حيا، ردوكسا ـ  اكسايش
  (HAZOP) هزاپ ،قابليت عملكرد

ها را كمتر  با اين روش  فارسي حتي ساخت واژه هاي متنرسد كه نويسندگان و مترجمان  هاي موجود به نظر مي برابرنهادهه با توجه به مجموع
هاي اينچنيني طرح و  همگاني نسبت داد، چرا كه واژه توان به عدم پذيرش هاي اينچنيني در زبان فارسي را نمي نيافتن واژه اند و رواج آزموده

  .اند پيشنهاد نشده
ها  تكواژ هاي اشتقاق و معاني  هايي در شيوه اند، بدعت هايي كه احساس كرده در تركيب و اشتقاق نويسندگان و مترجمان بنا به ضرورت .2

گزيني  توانند در واژه ها چنانچه قابل قبول تلقي شوند، مي از اين بدعتبرخي  .هايي از آنها در بخش پيشين ذكر گرديد كه نمونه اند ايجاد كرده
رسد كه الزم است اين موارد مورد بحث اديبان و زبانشناسان قرار بگيرد و چنانچه قابل قبول هستند  علمي بسيار كارگشا باشند، لذا به نظر مي

 .ها خودداري شود هاي جديد در اين قالب ساختن واژهاز  ،اينصورتغيرو در ندهاي ديگر مورد استفاده قرار بگير براي ساخت واژهبدون محدوديت 

هايي  ه هاي فراموش شده فارسي نيست و در عمل بيشتر واژ ها و واژه تكواژ رسد كه ذوق همگاني در اين حوزه چندان پذيراي  به نظر مي .3
  ا فشاري بر گزينش واژهپ. روند معنايي براي يك مفهوم فني به كار مي فارسي گرفته شده و با گسترشه يابند كه از زبان زند پذيرش همگاني مي

اي يگانه را در برابر چند مفهوم  هاي جديد از زبان روزمره به پيدايش ميداني تنگ براي واژگان علمي شده است و گهگاه كاربرد واژه براي مفهوم
 :مانند. گوناگون ناگزير كرده است

 (decay, decomposition, degeneration, destruction, degradation, disintegration, deterioration, destroy) تخريب 

  (synthesis, composition, combination, compound) تركيب
  (adapter, inversion, transmutation, permutation, transformation, conversion) تبديل

سد موارد باال از آن جمله ر وب نيست، اما در مواردي كه ممكن است باعث ابهام شود، كه به نظر ميبه الزام نامطل گرچه در كل اين موضوع
است، كه چون از نظر مكانيكي تفاوت اساسي ميان اين دو مفهوم  vesselو  tankبجاي  مخزنه نهادديگر برابره يك نمون. ، پذيرفتني نيستاست

تر و  كوتاه ◌ٔ هشود و در عمل در بيشتر موردها واژ خوانده مي مخزن تحت فشار، vesselز از اشتباه وجود دارد، در مدارك فني ناگزير براي پرهي
  .رود شود و به كار مي در رقابت با عبارت فارسي برابر خود، پذيرفته مي vesselتر  ساده
. شود سازي ديده مي هاي واژه اربرد روشكاري در ك هاي پيشنهادي نويسندگان و مترجمان در اين حوزه نوعي محافظه در بررسي واژه  .4

اند و حتي به قيمت جايگزيني يك عبارت  هتسازي اكراه داش هايي مانند ترخيم  و سرواژه گزينان از كاربرد روش رسد واژه بدين معني كه به نظر مي
و كوتاه بيگانه قرار  سادهه بارت بلندي كه جاي يك واژگونه موردها ع در اين. اند ها خودداري كرده بيگانه از كاربرد اين روشه بلند به جاي يك واژ

با توجه . گزيني در واقع به معني پذيرش رواج واژه بيگانه است گونه واژه بدين ترتيب اين. گيرد، در عمل هيچ بختي براي پذيرش همگاني ندارد مي
توان انتظار داشت كه به اصول  هاي فني هستند، نوعا نمي آموختگان رشته طور معمول دانش ها به به اينكه مترجمان و نويسندگان اين رشته

رسد كه نزديكي بيشتر  به نظر مي. كاري آنان در اين مورد جاي شگفتي ندارد گزيني تسلط داشته باشند و لذا محافظه شناختي واژه زبان
ها و نهادهايي  بدين ترتيب وجود انجمن. مشكل كمك كندتواند به حل اين  گزيني مي در كار واژه ها شناسان و اديبان با متخصصان اين رشته زبان

   .گشاست شناسان، اديبان و متخصصان فني در اين زمينه بسيار راه هاي پيشنهادي با حضور زبان سازي واژه براي معيارسازي و يكدست
رود نيز  فني به سوي همگرايي نمي آثارآنها در هايي كه روند كاربرد برابرهاي  اي در برابريابي براي واژه كننده وجود چنين انجمن هماهنگ .5

اند و در عمل،  آنها اختيار كرده  هايي است كه نويسندگان و مترجمان گوناگون هر يك برابري متفاوت براي  هاي زير از جملة واژه واژه. سودمند است
  :رود در جهت معياري شدن به پيش نميهاي فني، واژه به كار رفته در برابر آنها  ها و اصطالح برخالف اكثريت مطلق واژه

treatment: سازي، درمان، طرز عمل ، خالصتمانكردن، بهبود، پااليش، تر آوردن، آميختن، اصالح كاري، عمل بهسازي، تصفيه، چاره   
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reflux :دهنده، ازگشت، برگشتبازرواني كردن، ب،كردن، تقطير برگشتي، رفلو، باز پس جريان، بازتاب رفالكس، بازواني، برگشت، باز روان  
  ريز، پس فشار، تقطير برگشتي، جريان برگشتي، شار بازگشتي، مايع برگردان پس

هاي كلمات برطبق يك الگوي مشترك و  خوشه هرسد كه ترجم هاي پذيرفته شده و فراموش شده در اين حوزه به نظر مي با نگاهي به واژه .6
. كند پذيرش و معيارشدن برابرها را بيشتر مي بختيكساني در زبان فارسي  تكواژ كلمه يا  بيگانه در يك مفهوم مشخص به تكواژ ترجمة يك 

  :روند يكدست بكار ميبه اند و نزديك  دهد كه در ميان متخصصان اين حوزه پذيرش يافته هاي زير مواردي را نشان مي نمونه
polymer )بسپار( ،polymerization )بسپارش( ،dimer )دو پار( ،depolymerization )و ) وابسپارش ...  

  ...و  (autohydrolysis) خودآبكافت، (solvolysis) تفكا حالل، (analyzer) كافنده، (hydrolysis) كافت آبـ 
كه  اند به دست دادهاند و الگوي مشخصي  ت پذيرفته شده و معياري شدهسهايي هستند كه يكد ها و واژه تكواژهاي خوبي از  دو مورد باال نمونه

  .رود كار مي هب خوشه هاي مشابه و هم با اجماع درمورد ديگر واژه
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