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 چکیده

یستی با هاآنروند، انتخاب های مختلف دانش ابزار انتقال مفاهیم آن حوزه به شمار میاز آنجا که واژگان تخصصی حوزه: هدف
یابی از حساسیت خاصی برخوردار است. بدیهی است با گزینی مناسب باشد. به همین دلیل معادلبر اساس اصول و ضوابط واژه

ضر در شود. پژوهش حایمو تبدیل زبان فارسی به زبان بومی علم نیز کمک  انتخاب درست واژگان تخصصی، به نشر دانش
 شناسی انجام شده است.علم اطالعات و دانش حوزهراستای پاسخگویی به این نیاز مهم، در 

علم  حوزهواژه تخصصی فارسی  1510این پژوهش توصیفی است و به روش تحلیل محتوا انجام شده است. بدین منظور : روش
 های انگلیسی خود مورد بررسی قرار گرفتند.ای با معادلصورت مقابلهشناسی بهعات و دانشاطال

 یسازواژهدرصد،  21/77گزینی زبان فارسی در این حوزه را گروه نحوی با فرایندهای واژهها حاکی از آن است که یافته: هایافته
و اختصارسازی سهم اندکی در  دهدیمدرصد تشکیل  58/1پایگی با همدرصد و باالخره  98/2با  یریگوامدرصد، 14/18با 

 وشهخیابی، عدم توجه به هسته و وابسته واژگانی، عدم توجه به دارد. همچنین مشاهده گردید که حشو در معادل فارسی یسازواژه
 .باشندیمدر این حوزه  ی فارسیسازهواژبرداری افراطی، و ... از عمده ایرادهای صرفی و معنایی در فرایند واژگانی، گرده

بان سازی،  فرهنگستان زگزینی،  فرایندهای واژهشناسی،  واژهگزینی،  علم اطالعات و دانشاصول و ضوابط واژه :هاکلیدواژه
 .یابیو ادب فارسی، واژگان تخصصی،  معادل
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 مقدمه

شود، می ی علمی نیز اغلب به این زبان نوشتههانوشتهالمللی است و از آنجا که زبان انگلیسی زبان بین

طبیعی است که ما در کشور شاهد ورود انبوه واژگان تخصصی انگلیسی به زبان فارسی باشیم. پژوهشگران 

ها واژگان علمی انگلیسی را بپذیرند و از همان آنکهدر این وضعیت، ناگزیر به انتخاب دو راه هستند، اول 

ام مواجهه با به هنگ آنکه خود استفاده کنند و یا  حوزهی و ارتباط با پژوهشگران ی علمهانوشتهبرای تولید 

قانون اساسی  15گزینی برای آن اقدام نمایند. حال از آنجا که طبق اصل واژگان تخصصی جدید به معادل

 نجمهوری اسالمی ایران، زبان رسمی کشور فارسی است، بایستی در جهت پاسداشت این زبان و تبدیل آ

نوشتاری آگاهانه است که نقش اطالعی دارد و هدف آن  گونهزبان علم، به زبان علم راه دوم را برگزید. 

گونه ابهام و فارغ از هر یادصدق بنتوصیف مفاهیم در قالب زبان صریح و آسان است و بنابراین باید روشن، 

های تخصصی از ضرورت واژهوم و یک به یک بین مفه رابطه، صراحت، ثبات معنایی و 1باشد و لذا شفافیت

علمی نارسا شده و  ؛ در غیر این صورت زبان(1379شناس، ؛ حق1388 ی،)شقاقواژگان تخصصی است 

 امعهجگیرد. حال با در نظر داشتن این واقعیت که اطالعات به آسانی صورت نمی مبادلهبرقراری ارتباط و 

علم است زبان فارسی با ورود انبوه واژگان علمی غالباً انگلیسی  کنندهمصرفها علمی ایران در غالب حوزه

متخصصان  وسیلهبهانفرادی و  صورتبهها اغلب برای این واژه ینیگزمعادلرو به روست و با توجه به اینکه 

دم و ع ییابهام معنا دانش یهاحوزه، در اکثر گیردیمموضوعی و یا حتی مترجمان غیرمتخصص صورت 

. لذا پژوهش تیسن یقاعده مستثن یناز ا یزن یشناس. حوزه علم اطالعات و دانشکندیر متون بروز مد یتشفاف

حوزه  ینم ازبان عل یتوضع یحوزه از دانش پرداخته تا با بررس ینا گزینیواژه فرایندهای یحاضر، به بررس

ه به بهتر و توج ینیگزها را در جهت واژهآن زبان،یرسانان فارسبه جامعه کتابداران و اطالع یجو ارائه نتا

 یندفرا در ینقش مؤثر تواندیپژوهش حاضر م هاییل، یافتهدل ینرساند. به هم یاریحوزه از دانش  ینزبان ا

 کند. یفاا نیز سازییهها و نمانامهاصطالح ی،موضوع یهاسرعنوان ینتدو

 

 یشینه پژوهشپمروری کوتاه بر نوشتارها و 

های مختلفی در داخل و خارج از کشور انجام شده گزینی و مسائل مختلف آن پژوهشواژه در مورد

توان ی انجام شده در خارج از ایران میهاپژوهششود. از میان اشاره می هاآناست که در ادامه به برخی از 

                                                
 گرید یه سوک دهدیم لیرا تشک یفیط تیاز  اجزاء اشاره دارد. شفاف کیهر  یاجزاء واژه و معنا نیبه رابطه شفاف ب تی. شفاف 1

 است.  یرگیآن ت
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 کیارمالم و( Stolze, 2009) استولتزه ،(Rogers, 2007) راجرز ،(Khuwaileh, 2010) لهیخوبه 

(Malmkjar, 2004)  ات . از مطالعانداشاره داشته ینیگزاز واژه یمختلف یهابه جنبه یکاشاره کرد که هر

بروجنی فرهمند (،1381(، شعبانی )1379زاده )نعمت(، 1374) یکاف یهابه پژوهش توانیم زیداخل کشور ن

و خدابخشی  (1388مهموئی )، جمالی(1384) یفو شر زاده، منشی(1382) زاده(، نعمت1382و انصاری )

(Khodabakhshi, 2009) .زبان  گزینی دراین نوشتارها بر لزوم توجه ویژه به مبحث واژه هیکلدر  اشاره کرد

 صورتبه( 1388مهموئی )( و جمالی1381شعبانی ) مقالهفارسی تأکید شده است. اما در این میان، تنها دو 

( در پژوهش خود 1381شعبانی ). اندپرداختهشناسی علم اطالعات و دانش نهیمزگزینی در مشخص به واژه

، بر لزوم 1330از سال  یشناسدر حوزه علم اطالعات و دانش یابیو معادل ینیگزواژه با بررسی سیر تاریخی

موجود  ی( به آشفتگ1388) یمهموئیکرده و جمال دیتأک ،یفرهنگستان زبان و ادب فارس تریدخالت جد

 نهیدر زم متون ریبه سا یاست. با نگاه پرداخته یشناسحوزه علم اطالعات و دانش یواژگان یهابرابرنهادهدر 

که  دهدیرخ م یدر زبان زمان یواقع ییایگرفت که زا جهینت گونهنیا توانیم یدر زبان فارس ینیگزواژه

 ،یزبان نیز قرار گیرد )عباس شورانیگوها مورد استقبال واژه نیا د،یجد یهاواژه شدنساختهعالوه بر امکان 

هایی (. این در حالی است که نتیجه مطالعات حاکی از آن است که زبان فارسی ماهیتاً متشکل از برش1388

علم  هطیدر ح یسازواژه یبرا زبانانیفارسهای مفهومی برخوردار نیست و مقیاس بوده و از ظرافتدرشت

(. حال با توجه به آنکه مطالعات موجود در 1389 ،یزیو عز ینیاستفاده کنند )حس یترفیظر میفاهاز م دیبا

ا پژوهش لذ ،اندنپرداخته ینیگزجنبه از مقوله واژه نیبه ا یجد صورتبه یشناسحوزه علم اطالعات و دانش

لم اطالعات حوزه ع ینیگزواژه یندهایفرا ترقیدق یمنظور بررسو به یخأل مطالعات نیرفع ا یحاضر در راستا

 انجام شده است. یشناسو دانش

 

 پژوهش اساسی هایپرسش

 :گردید مطرح اساسی پرسش سه پژوهش، این اهداف به دستیابی راستای در

با  یکهبیکالزم و تناظر  یتاز شفاف یشناسحوزه علم اطالعات و دانش یفارس یتخصص یهااصطالح یاآ (1

 خود برخوردار است؟ یسیاصطالح انگل

علم اطالعات و  حوزهتخصصی  یهااصطالح یبرا یابیدر معادل ینیگزواژه یندهایاز چه فرا (2

 شناسی استفاده شده است؟دانش

دستی معنایی و صرفی متناسب با زبان فارسی ی این حوزه از دانش از بعد هماهنگی و یکهااصطالح (3
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 دارای چه مسائلی است؟

 

 ها و اجرای پژوهشنمونه جامعه،شناسی، روش

و به روش تحلیل محتوا انجام گرفته است. در این روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده 

روند واحدهای ثبت مشخص شده و برای ساختن مقوله و شمارش بسامدی واحد پایه به کار می

 لهمنزبههای فارسی آن لی انگلیسی و معادهااصطالح(. در این پژوهش نیز هر یک از 1376 ،یالحوائجباب)

علم اطالعات و  حوزهآن را واژگان تخصصی  جامعه واحد ثبت در نظر گرفته شده و در همین راستا،

ی رساناطالعگیری از ویرایش دوم فرهنگ واژگان کتابداری و . برای نمونهدهدیم ی تشکیلشناسدانش

 انتخاب منظوربهواژه انگلیسی است، استفاده شد.  30000واژه فارسی و  42000که دارای  (1387، )هاشمی

یت . مزشدآخر انتخاب  واژهاول و  واژهلذا از هر صفحه رفت؛  کاربه مندنظامواژگان نمونه، روش تصادفی 

الفبا  وفرهر یک از ح در هاواژهدر قیاس با توزیع فراوانی کل  نمونهاستفاده از این شیوه حفظ تناسب حجم 

 نییمعادل( تع نیها )اولآن یفارس یهامعادلو  یسیانگل اصطالح 1510 نمونه حجم اساس، نیا بر. باشدیم

( 1388) یفرهنگستان زبان و ادب فارس ینیگزجزوه اصول و ضوابط واژهاست،  حیالزم به توض نیشد. همچن

 .1پژوهش مالک عمل قرار گرفت یچارچوب نظر عنوانبه

 

 های پژوهشیافته

 هایدر راستای دستیابی به هدف این مقاله، سه پرسش اصلی مطرح گردید که با بررسی واژه

 شود.یمپاسخ داده  هاآنشناسی، در این بخش به علم اطالعات و دانش حوزهتخصصی 

 الزم و تناظر یتاز شفاف یشناسحوزه علم اطالعات و دانش یفارس یهااصطالح یا: آاول پرسش

 خود برخوردار است؟ یسیبا اصطالح انگل یکبهیک

وم و واژه یک بین مفهبهمعنایی در زبان علم غالباً از طریق برقراری رابطه یک تیشفافاز آنجا که 

فارسی موجود در برابر  یهامعادلها، با بررسی نمونه، در راستای پاسخ به این پرسش شودیمایجاد 

ی از آن حاک هاافتهاز لحاظ کمی بررسی شدند. ی، یشناسدانشعلم اطالعات و  حوزهلیسی انگ یهااصطالح

وجود  هدهندنشاناین امر فارسی وجود دارد.  برابرنهادهی از واژگان، حداقل دو توجهقابلبود که برای تعداد 

                                                
 ،یاسبا دو نفر متخصص در حوزه زبانشن ینیگزبا اصول واژه وندیپژوهش در پ نیا یهاافتهی نیاست در تدو حیالزم به توض .1

اطمینان  جینتا ییروا ازمشورت شد تا  یشناسمتخصص علم اطالعات و دانش کیو  یفارس اتینفر متخصص زبان و ادب کی

 اند.بوده یسیمطلوب با زبان انگل ییآشنا یافراد دارا نیا هیالزم به ذکر است کل نی. همچنگردد حاصل



 249 ...ینیگزواژه یندهایفرا یبررس                                                                   1394و زمستان زیی، پا2، شماره 5سال 

نداشته  ییواو آ ییتشابه معنا چیه موردنظر یهامخصوصاً اگر برابرنهاده ؛بار معنایی اضافی در این حوزه است

ه برقرار مفهوم و واژ انیم کیبهکیرابطه  یستیگونه که در زبان علم بااست که همان یدر حال نیباشند؛ ا

حوزه  نیا یواژگان تخصص یفراوان برا یهاوجود برابرنهاده (.1379،شناسحق ؛1388 ،یباشد )شقاق

 زبان،یسیبا پژوهشگر انگل سهیدر مقا ،حوزه از دانش نیا زبانیبدان معنا باشد که پژوهشگر فارس تواندیم

اشاره به  یبرا یمتفاوت یهابا اصطالح یقو احتمالبهحوزه و انجام پژوهش،  نیا یهنگام مطالعه متون فارس

 صورتهب یسیانگل یهابه معادل دیها بافهم آن یبرا ادیز احتمالبهکه باز  شودیروبرو م کسانی میمفاه

ک های دیگر دانش، دربرخی از متخصصان این حوزه و البته حوزهرسد که به نظر میرجوع کند.  سیپانو

( 1391وپور )نمونه ارسط عنوانبه. دانندیماز متون مشابه فارسی  ترراحتبه زبان انگلیسی را  تخصصیمتون 

عات فناوری اطال حوزهعلوم رایانه به این نتیجه رسید که واژگان مورد استفاده در  حوزهپژوهش خود در در 

 یبخش شهیر. تر خواهد بودکه به زبان انگلیسی ارائه شوند، برای خوانندگان قابل فهمو علوم رایانه در صورتی

از  یرخب یدو ناکارآم ییو نارسا یسیانگل تخصصی یهااصطالح تیدر شفاف توانیمشکل را م نیاز ا

و مفاهیم مورد بررسی  هااصطالحهای فارسی میزان فراوانی برابرنهاده 1نمودار . دانست یفارس یهابرابرنهاده

 دهد.شناسی را نشان میعلم اطالعات و دانش حوزه

 
 شناسیهای فارسی حوزه علم اطالعات و دانش. فراوانی معادل1نمودار 

 

 هااصطالحدرصد 16فارسی،  برابرنهادهی انگلیسی دارای یک هااصطالح درصد 66، هاافتهبراساس ی

 2برابرنهاده، دارای چهار  هااصطالحدرصد  3دارای سه برابرنهاده،  هااصطالحدرصد  7دارای دو برابرنهاده، 

حتی  برابرنهاده به باال و ششدارای  هااصطالحدرصد  6دارای پنج برابرنهاده و باالخره  هااصطالحدرصد 

 توانیم یمورد بررس یهابه اصطالح ترقیعم یبا نگاه البتهبرابرنهاده فارسی هستند.  38 دارایدر یک مورد 

 م،یاهمف نیاز ا یاریبس یبرابرنهاده برا کیاز موارد احتماالً علت وجود تنها  یبرداشت کرد که در برخ
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 تعداد نیهمچن و -رانیدر ا الخصوصیعل -مرتبط  رشاخهیبودن ز دینوظهور بودن واژه موردنظر و جد

 .است حوزه نیا در یفارس یفیتأل ای و شده ترجمه متون اندک

 علمحوزه  یتخصص یهااصطالح یبرا یابیمعادل در ینیگزواژه یندهایفرا چه از: دوم پرسش

 است؟ شده استفاده یشناسدانش و اطالعات

 عمده دستهپنج  کلی طوربهانگلیسی،  واژهبه هر  افتهیاختصاصفارسی  برابرنهادهبا نگاهی به اولین 

پایگی سازی، گروه نحوی، اختصارسازی، هماز واژه اندعبارتی شناسایی شد. این پنج دسته نیگزواژهفرایند 

اخته ها پرداز آن گیری که در ادامه هر کدام از این فرایندها توضیح داده شده و به تقسیمات ریزتریو وام

 .شودیم

 مرکب-مشتقو یا  مشتق، مرکب دیواژه جد کیآن  یکه ط شودیگفته م یندیبه فرا یسازواژه (1

هستند.  2و اشتقاق 1حاصل دو فرایند ترکیب مرکب-مشتقو  مرکبمشتق،  یهاواژهشود. ساخته می

واژگانی  یهپابه یک  3جدید از طریق وندافزایی واژهکه طی آن  شودیماشتقاق به فرایندی اطالق 

و  شوندیمدر فرایند ترکیب، دو یا چند واژه با یکدیگر ترکیب «. کتابدار»حاصل شود مانند واژه 

کند؛ واژگانی را ایفا می وابستهو دیگری نقش  4سازند که یک جزء، نقش هستهواحدی را می واژه

رایند ن از یک و یا چند فزماشود که همای گفته میمشتق به واژه -مرکب واژه«. کتابخانه» واژهمانند 

ای یز واژهبسیط ن واژه«. ایهکتابخان» واژهتوأمان بهره برده باشد؛ مانند  صورتبهاشتقاق و ترکیب 

 «.کتاب» واژهیه آن به اجزاء ریزتر وجود ندارد؛ مانند تجزکه امکان  است

افه و یا یک اض کسرهساختن گروه نحوی: گروه نحوی توالی حداقل دو واژه است که از طریق  (2

 که است یعیطب ،ینحو گروه از شده ارائه فیتعر به توجه با. شوندیمحرف اضافه به هم پیوند داده 

فی( و صفت )ترکیب وص-الیه )ترکیب اضافی(، موصوففمضا-مضاف ینحو گروه سه به بتوان

به « پردازش از دور»و  «یاطالعات گاهیپا» ،«سازماندهی اطالعات» قائل شد. دارحرف اضافهگروه 

 هستند. گفتهشیپ یهاسه مثال از گروه بیترت

ی، اختصارسازی به انواع مختلفی تقسیم شده است که در شناسزبان مختلف متون در: یاختصارساز (3

شود. در اختصارسازی حرفی اشاره می 6سازیو سرواژه 5اینجا به دو مورد اصلی اختصارسازی حرفی

                                                
1. compounding 

2. derivation 

3. affixation 

4. lexical core 

5. abbreviation 

6. acronym 
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که حروف « ر. ک.»رود، مانند یک واژه و یا عبارت واژگانی به کار می جایبهیک یا چند حرف 

حروف اول یک عبارت با هم ترکیب شده و  یسازسرواژهدر  شوند.کامل و مجزا تلفظ می طوربه

 «.کتاب یالمللنیبشماره استاندارد » جایبه« شابک»؛ مانند سازندیمجدید  یاواژه

اصطالح از ترکیب چند واژه با استفاده از عالئم و کلمات ربطی مانند  ،: در این شیوه1یگیپاهم (4

 انتقال، ره،یذخ» و «یابیارز و سنجش» اصطالح مانندشود؛ ساخته می« ،»حرف ربط و یا عالمت 

 .«شبکه کاربران توسط اطالعات یابیباز و یآورفراهم

ظ شود و تنها از لحابه زبان مقصد وارد میگزینی، واژه عیناً از زبان مبدأ گیری: در این نوع واژهوام (5

 «.کاتالوگ»شود مانند اصطالح آوایی با نظام آوایی زبان مقصد مطابقت داده می
 

 گزینیژهیوه واشی انگلیسی مورد بررسی بر حسب هااصطالحگزینی و فراوانی . فرایندهای واژه1جدول 
 پایگیهم اختصارسازی سازیواژه گروه نحوی فرایند

 دینفرایرز
 ترکیب

 اضافی

 ترکیب

 وصفی

 گروه

 حرف

 داراضافه

 مرکب بسیط مشتق
 -مشتق

 مرکب
 پایههم ساخت اختصارسازی سازیسرواژه

 17 12 104 20 32 95 199 142 380 509 فراوانی

فراوانی 

 کل
1031 346 116 17 

 12/1 79/0 88/6 32/1 11/2 29/6 17/13 40/9 16/25 70/33 درصد

درصد 

 کل
28/68 91/22 68/7 12/1 

مشاهده شد که  یشناسحوزه علم اطالعات و دانش یسیانگل یاصطالح تخصص 1510 یبررس با

 91/22با  یسازدرصد، واژه 28/68با  یگروه نحو بیها را به ترتاصطالح نیساخت ا یهاوهیش نیترمهم

(. البته الزم به ذکر است 1)جدول  دهدیم لیدرصد تشک 12/1با  یگیپاو هم 68/7با  یدرصد، اختصارساز

 یوندها و شهیاز ر یعلم یهامثال در ساخت اصطالح یبرا برد،یبهره م زین یریگاز وام یسیکه زبان انگل

ء واژگان پرکاربرد بوده و جز یسیدر انگل هاشهیوندها و ر نی. اما از آنجا که اکندیاستفاده م نیو الت یونانی

به  یسیاز زبان انگل یابیو معادل ینیگزواژه یندهایااز آنجا که قرار است فر یاند و از طرفشده یسیانگل

 شده فرض یسیانگل یبررس مورد یهاو تمام اصطالح گرددیم یپوشنکته چشم نیشود، از ا یبررس یفارس

. لذا در مورد شودینحو عمل م نیبه هم زین یفارس یهااصطالح یدر بررس یدستکی تیرعا یبرا و

هستند  جیار ینشده و چون در زبان فارس یها توجهآن یو ترک یروس ،یبه تبار عرب ز،ین یفارس یهااصطالح

                                                
1. conjunction 
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 .ردیگیمدنظر قرار م -یسیانگل نجایدر ا -ییاروپا یهازباناز  یریگو تنها وام شوندیم یتلق یفارس
 

 زینیگیوه واژهشی فارسی مورد بررسی بر حسب هااصطالحگزینی و فراوانی . فرایندهای واژه2 جدول
 جمله پایگیهم گیریوام سازیواژه گروه نحوی فرایند

 دینفرایرز
 ترکیب

 اضافی

 ترکیب

 وصفی

 گروه

 حرف

 داراضافه

 بسیط مشتق مرکب
 -مرکب

 مشتق
 جمله پایههم ساخت واژهوام

 1 24 45 57 69 73 75 94 511 561 فراوانی

فراوانی 

 کل
1166 274 45 24 1 

 06/0 58/1 98/2 11/8 56/4 83/4 96/4 22/6 84/33 15/37 درصد

درصد 

 کل
21/77 14/18 98/2 58/1 06/0 

با  یرا گروه نحو یدر فارس ینیگزواژه ندیفرا نیشتریب شود،یمشاهده م 2که در جدول  طورهمان

درصد  58/1 با یگیپاهمدرصد و باالخره  98/2با  یریگدرصد، وام 14/18با  یسازواژه درصد، 21/77

ورد م کیاست که در  یدر حال نیا دارد. یفارس یسازدر واژه یسهم اندک یو اختصارساز دهدیم لیتشک

 دید توانی، م2و جدول  1جدول  سهیجمله کامل استفاده شده است. با مقا کیاز  یسیدر برابر اصطالح انگل

و  یگروه نحو ندیاز دو فرا یشناسحوزه علم اطالعات و دانش یهات اصطالحکه در هر دو زبان در ساخ

به مراتب  یدر زبان فارس ینحو یهااستفاده از گروه زانیاستفاده شده و م گرید یندهایاز فرا شیب یسازواژه

است. ذکر  ردهکاستفاده  یسازاز واژه یاز زبان فارس شیب یسیاست که زبان انگل یدر حال نیاست. ا شتریب

 تیرجحا یبر واژگان چندجزئ یجزئتک یاست که در حوزه زبان علم، واژگان تخصص ینکته ضرور نیا

 یچندجزئ یهااز واژه شیب یجزئبر اساس واژگان تک دیجد یهادارند؛ چراکه امکان صرف و ساخت واژه

 یهاه برابرنهادهنسبت ب یسیانگل یتخصص یهاگرفت که اصطالح جهینت گونهنیا توانیم نیاست. بنابرا

زبان  یسیآن است که از آنجا که زبان انگل گریاند. نکته دتر بودهموفق یسازواژه ندیخود از نظر فرا یفارس

به  یستیاشد. باب یابیمعادل یهاوهیاز ش یکی یریگاست که وام یعیمقصد است، طب زبان یمبدأ و زبان فارس

 کیکه ندارد بل یرادیتنها انه ردیصورت گ یضرورت و منطق اندازهبهکه یدر صورت یریگخاطر داشت وام

 دیاب ی. منتهکندیرا در زبان مقصد فراهم م دیجد میمفاه انیچراکه امکان ب رودیعمده به شمار م تیمز

 یهاوندها و دستور زبان مقصد را داشته باشند. در نمونه یها امکان صرف بر مبناواژهدقت داشت که وام

 دی. البته بادهدیم لیها را تشکدرصد برابرنهاده 58/1واژه مشاهده شد که در حدود وام 45 ،یمورد بررس

. کنندیم یشتریاستفاده ب یریگها از واممانند اکثر حوزه زیحوزه ن نیاذعان کرد که در عمل، پژوهشگران ا
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مال احت سندگانیدهنده آن است که نوحوزه خود نشان نیا یفراوان در متون علم یهاسیاستفاده از پانو

تر است. فهم تر و قابلمخاطب شفاف یآن برا یفارس یهانسبت به برابرنهاده یسیکه اصطالح انگل دهندیم

 سامدپرب یندهایاز فرا یکی یآن است که اختصارساز دیفهم توانیم 2و  1جداول  سهیکه از مقا یگرینکته د

 یااستفاده باًیتقر ندیفرا نیاز ا ،یفارس یمورد بررس یهانمونه حالی که درگزینی است، در انگلیسی در واژه

 یهاوهیاز ش یکی یو اقتصاد در زبان، اختصارساز یکوشتوجه داشت که با توجه به اصل کم دینشده است. با

 .ساخت عالف یفارس زبان در را ندیفرا نیا دیبا یعلم یکارهابا ارائه راه جهیاست و در نت ینیگزمناسب واژه
 

 گزینیی انگلیسی فرایندهای واژههااصطالحهای فارسی در برابر گزینی معادل. فرایندهای واژه3 جدول

گزینی اصطالح فرایندهای واژه

 انگلیسی
 گزینی اصطالح فارسی متناظرفرایندهای واژه

 حرفی اختصارسازی

(n=12) 

 (،3) داراضافه حرف گروه(، 3) وصفی ترکیب(، 2) اضافی ترکیب

 (1) جمله(، 2) واژهوام(، 1) پایههم

 سازیسرواژه

(n=104) 

 پایههم(، 10) داراضافه حرف گروه(، 14) وصفی ترکیب(، 67) اضافی ترکیب(، 1) مشتق

 (11) واژهوام(، 1)

 اضافی ترکیب

(n=509) 

 وصفی رکیبت(، 322) اضافی ترکیب(، 10مشتق )-مرکب(، 4) مرکب(، 3) مشتق(، 2) بسیط

 (9) واژهوام(، 1) پایههم(، 22) داراضافه حرف گروه(، 136)

 وصفی ترکیب

(n=380) 

 وصفی ترکیب(، 53) اضافی ترکیب(، 4مشتق )-مرکب(، 3) مرکب(، 1) مشتق(، 1) بسیط

 (12) داراضافه حرف گروه(، 306)

 داراضافه حرف گروه

(n=142) 

(، 31) داراضافه حرف گروه(، 8) وصفی ترکیب(، 96) اضافی ترکیب(، 1) مرکب(، 1) بسیط

 (1) واژهوام(، 4) پایههم

 بسیط

(n=95) 

 وصفی ترکیب(، 6) اضافی ترکیب(، 2مشتق )-مرکب(، 12) مرکب(، 15) مشتق(، 32) بسیط

 (14) واژهوام(، 5) داراضافه حرف گروه(، 9)

 مشتق

(n=199) 

 ترکیب(، 10) اضافی ترکیب(، 33مشتق )-مرکب(، 40) مرکب(، 51) مشتق(، 29) بسیط

 (7) واژهوام(، 1) پایههم(، 8) داراضافه حرف گروه(، 20) وصفی

 مرکب

(n=32) 
 (12) وصفی ترکیب(، 2) اضافی ترکیب(، 4مشتق )-مرکب(، 9) مرکب(، 1) مشتق(، 4) بسیط

 مرکب -مشتق

(n=20) 

 گروه(، 3) وصفی ترکیب(، 2) اضافی ترکیب(، 4مشتق )-مرکب(، 6) مرکب(، 1) مشتق

 (1) واژهوام(، 3) داراضافه حرف

 پایههم ساخت

(n=17) 
 (16) پایههم(، 1) اضافی ترکیب

 یهاالحاصط ینیگزواژه ندیرا در برابر هر فرا یفارس یهابرابرنهاده ینیگزواژه یندهایفرا 3 جدول

 ندیفرا واژگان ساخته شده با استفاده از یهابرابرنهاده یکه برا دید توانیمثال م ی. برادهدینشان م یسیانگل

 از وضع در و نشده استفاده یاختصارساز ندیفرا از وجه چیه به ،یسیانگل زبان در یحرف یاختصارساز
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 ایواژه و جمله استفاده شده است و وام ه،یپادار، ساخت همحرف اضافه گروه ،یوصف ،یاضاف یهابیترک

شتق، مرکب، م یهابرابرنهاده بسیط، یفارس یهاعالوه بر برابرنهاده ،یسیانگل طیبس یهادر برابر اصطالح

 یا بررسواژه به کار رفته است. بدار و وامگروه حرف اضافه ی،وصف یبترک ی،اضاف یبمرکب، ترک-مشتق

 یو چندجزئ یطوالن یهااز ساخت یرسکه زبان فا یدفهم توانیم یابی،به کار رفته در معادل یندهایفرا یقدق

 و کوتاه استفاده کرده است. یجزئتک یهااز ساخت یشب

 ینیگزامکان صرف و واژه یطو بس جزئیتک یهااست که ساخت یتنکته از آن جهت حائز اهم ینا

ا ها رهستند که امکان رواج آن یزبان یرادهایا یها دارابرابرنهاده یناز ا یدارند. در ضمن برخ یشتریب

 یگرد ییهاها برابرنهادهآن یبرا یستیو لذا با باشدینم یکاهش داده و در ضمن مناسب ساخت زبان فارس

 .برگزید

ناسب مت یو صرف ییمعنا یدستکیو  یهماهنگ بعد ازحوزه از دانش  نیا یها: اصطالحسوم پرسش

 است؟ یمسائل چه یدارا یبا زبان فارس

که  هددینشان م یشناسعلم اطالعات و دانش یتخصص یهااصطالح یفارس یهابرابرنهاده یبررس

در  یکه با ساخت زبان فارس یاست؛ به نحو یو صرف ییمعنا یرادهایا یها دارابرابرنهاده نیاز ا یبرخ

 یحاتیقسمت با ذکر مثال توض نیداد که در ا یجا یمختلف یهادر دسته توانیها را متعارض است و آن

 .شودیها داده مآن رامونیپ

 یابیمعادل در حشو -1

ها در معادل، حشو بوده و بدون استفاده شده که حضور آن ییهااز واژه هایابیاز معادل یبرخ در

 یمشورت شورای»برابرنهاده  دو AACOBSسرواژه  یمثال برا عنوانبهبرابرنهاده کامل است.  یها هم معناآن

 شده رگزیدهب «استرالیا شناختیکتاب خدمات مشورتی شورای» و «شناختیکتاب خدمات ینهدر زم یااسترال

حشو بوده و بدون آن مفهوم  «ینهدر زم» یهادر برابرنهاده اول واژه شودیطور که مالحظه مهمان .است

 برابرنهاده دوم انتخاب شود.  صورتبه یدبرابرنهاده با «ینهدر زم»برابرنهاده کامل است. با حذف 

است، چراکه با  AACOBSسرواژه   یبرابرنهاده ممکن برا ینتربرابرنهاده دوم مناسب ینبنابرا

اضافات صورت  تابعتکند. البته قابل ذکر است که در برابرنهاده دوم  یانواژگان کمتر توانسته است مفهوم را ب

از  توانیم قیطر ینکرده و از ا یانرا ب ینقش نسبت و وابستگ یگرفته است. کسره اضافه در زبان فارس

ه اضافه نقش کسر ینکهتوجه به ا باشدن واژه شد.  ترینموده و مانع از طوالن یزساز پرهکاربرد واژگان نسبت

 . قرار داد ییو آن را در تقابل با حشو معنا یدنام یحشو دستور توانینوع حشو را م یندارد، ا یدستور

در  از واژگان یکی یکه معنا شودیاستفاده م ییهاواژه یاز توال ینیگزدر معادل ییحشو معنا در
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« مزد حق مؤلف» ،«یفالتألدستمزد حق». سه اصطالح یستبه استفاده از آن واژه ن یازیمستتر بوده و ن یگرید

ناسی شعلم اطالعات و دانش حوزه متخصصانهستند که  ییهااز برابرنهاده یبرخ «یدآورندهمزد حق پد»و 

« حق مؤلف» ،«یفالتألحق» یهاواژهالزحمه در . معنای حقاندبردهبه کار  Copyright Feeدر برابر اصطالح 

شو ها حاصطالح یندر ا« مزد»و « دستمزد» یهااستفاده از واژه ین،مستتر بوده و بنابرا «یدآورندهحق پد»و 

واژه  استفاده از ،هااصطالح ینبرابر ا در ینیگزبهبود واژه یبرا دیشنهاپ یک. آیدیبه شمار م ییمعنا

 یبرا یاست. البته الزم به ذکر است که فرهنگستان زبان و ادب فارس« دستمزد»و « مزد» جایبه «هایینههز»

حفظ  یاز مصوبات فرهنگستان در راستا یرویکرده است و پ یشنهادرا پ« حق نشر»واژه  Copyrightاصطالح 

 .شودیم یهتوص یداًاک یاز زبان فارس یانتو ص
 یعدم توجه به هسته و وابسته واژگان -2

 گریاز واژگان نقش هسته و واژگان د یبرخ یچیده،ها و عبارات پدر اصطالح دانیمیکه م طورهمان

ال در برابر اصطالح مث عنوانبهمهم انجام شود.  ینبا توجه به ا یدبا یزن یابیو معادل کنندیم یفاءنقش وابسته را ا

Academic Information Management System  انتخاب « اطالعات یدانشگاه یریتنظام مد»برابرنهاده

با اغماض  صورت گرفته است. یواژگان یهابدون توجه به هسته و وابسته ینیگزمثال معادل ینشده است. در ا

و  یهسته واژگان Management Systemاین اصطالح  شناختی مبحث، باید گفت که درزبان یفاز ظرا

Academic Information طالعات ا یریتنظام مد»اصطالح  ینبرابرنهاده ا ین،است و بنابرا یوابسته واژگان

برابرنهاده  «آکادمیک»واژه  یبرا یفرهنگستان زبان و ادب فارس ینکهبا توجه به ا حالخواهد بود.  «یدانشگاه

 ست.ا «یاطالعات دانشگاه یریتنظام مد»را انتخاب نموده، برابرنهاده درست اصطالح فوق،  «یدانشگاه»
 یعدم توجه به خوشه واژگان -3

وجه کرد. ت یزن یگرد یهاها و عبارتبه کاربرد واژه موردنظر در اصطالح یدبا ینیگزهنگام معادل به

 یهااصطالحتوجه به نقش همان اجزاء در  واژگانی اصطالح بدوناجزاء  ینیگزدر واقع ترجمه و معادل

 یهارنهادهبراب ییو معنا یمنجر شده و ارتباط واژگان یابیو معادل ینیگزبه تعدد و تنوع در امر واژه یگرد

در سه اصطالح  Accessواژه  یبرا یابیاست که در معادل یامر اتفاق ین. اشودیقطع م ینیگزحاصل از معادل

 رخ داده است.  Access Counterو  Access Control، Access Copyمرتبط 

 «سنجیابتدس»و  «ینسخه دسترس» ،«بازیابی کنترل»سه برابرنهاده  یبها به ترتاصطالح ینا یبرا

 هکیهنگامها وجود ندارد. آن یفارس یهابرابرنهاده ینب یارتباط واژگان یچانتخاب شده است که ه

ا اگر وجود داشته باشد؛ ام یمشکل خاص رسدیشوند، به نظر نم یجداگانه بررس گفتهیشپ یهااصطالح

سه برابرنهاده متفاوت  Accessواژه  یشوند، مشاهده خواهد شد که برا یبررس یواژگان یهاخوشه عنوانبه
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 سه اصطالح از نظر دور بماند. ینا یارتباط واژگان شودیانتخاب شده است که باعث م
 افراطی یبردارگرده -4

زبان مبدأ  اصطالح و ساختار یکه بدون توجه به معنا شودیگفته م یتیبه وضع یافراط برداریگرده

 Ageمثال در برابر اصطالح  عنوانبهاقدام شود.  ینیگزتمام اجزاء اصطالح به معادل یو مقصد برا

Australian Book of the Year Award  انتخاب شده است.  «یاییکتاب سال استرال یزهجا»برابرنهاده 

 Age توسط روزنامه یزهجا ینشده است. نکته اول آنکه ا توجهییبه دو نکته ب یابیمعادل یندر ا

 یابیدر معادل یرعلت است؛ و واژه اخ یندر اصطالح موردنظر به ا Ageو وجود واژه  شودیملبورن اعطاء م

و آن  شودیمربوط م یافراط یبردارمورد بحث است به گرده ینجاکه در ا یگراز قلم افتاده است. اما نکته د

 .است Australianدر برابر  «یاییاسترال»انتخاب برابرنهاده 

 1زبانی لتداخ مفهوم این در صفت از استفاده و شوندمی بیان اسم با مشابه مفاهیم فارسی زبان در

های تهواژگانی وابس مقولهاست که باید از آن پرهیز شود. باید توجه کرد که در این موارد لزومی ندارد که 

واژگانی هسته و یا به عبارتی دیگر کل  مقولهاصطالح زبان مبدأ در زبان مقصد عیناً ترجمه شود و این 

 یابی مورد توجه قرار گیرد.اصطالح است که باید در معادل

 در که الیح در است، بوده بندپای صفت برابر در صفت انتخاب به گزینمعادل در این برابرنهاده، 

 «یاسال استرال کتاب یجا یزهجا» برابرنهاده، تریندرست بنابراین. است اسم انتخاب راهبرد، ترینمناسب اینجا

حال ساختار  یناسم بوده و در ع یسی،لکل اصطالح مانند اصطالح انگ یمقوله واژگان یراست. در برابرنهاده اخ

 حفظ شده است. ینیگزدر معادل یزن یزبان فارس

 فارسی زبان دستور به بندیپای عدم -5

علم  حوزهمتخصصان است که توسط  یاصطالح« و نوارها هایلمف ینگهدار یوآرش» اصطالح

 یدهبرگز Archive for the Preservation of Films and Recordingsشناسی در برابر اطالعات و دانش

 -مارشش یرقابلچه قابل شمارش و چه غ –اسم جنس و نوع  یتوجه داشت که در زبان فارس یدشده است. با

اسم نوع و جنس در صورت قابل  یسیاست که در زبان انگل یدر حال ین. اشودیم یانمفرد ب صورتبه

 .گرددیم یانجمع ب صورتبهشمارش بودن 

 I Like»و جمله  «I Like Apples»گفت  یدبا« دوست دارم یبمن س»جمله  یانب یعلت برا ینبه هم

Apple» یوآرش» صورتهب یدنادرست بوده و با یبرابرنهاده طبق دستور زبان فارس ینا یننادرست است. بنابرا 

 .شود اصالح «نوار و یلمف ینگهدار

                                                
1. code-mixing 
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 یابیمعادل جایبه تعاریف از استفاده -6

ا و ب اندیدهد یبآس یفروشکه در کتاب ییهاکتاب»اصطالح  Battered Booksبرابر اصطالح  در

انتخاب شده است. واضح است که جمله فوق معادل و برابرنهاده به شمار  «رسندیبه فروش م یترارزان یمتق

ست به د یدبا یزنموارد  گونهینا یدرباره اصطالح موردنظر است. برا یحیو توض یفو تنها تعر رودینم

 زد. یابیمعادل
 یعدم توجه به مقوله واژگان -7

 یهاالحدر برابر اصط یببه ترت «یشناختاصطالح»و  «یمعناشناخت» ،«یکتابشناخت»اصطالح  سه

Bibliography، Semantics  وTerminology است که سه اصطالح فوق اسم  یدر حال یناند. ابه کار رفته

ت اسم انتخاب شوند و از صور صورتبه یزها نبرابرنهاده آن یدهستند و به سه حوزه از دانش اشاره دارند و با

 استفاده شود. Terminological و Bibliographic، Semantic یصفت یهاها تنها در برابر صورتآن یصفت
 فارسی زایای وندهای از استفاده عدم -8

انتخاب شده است.  Boolean Requestاست که در برابر اصطالح  یاصطالح «ینبول درخواست»

در  دیآن است که با یسیصفت انگل «ینبول»آن را ترجمه کرد اما  یداسم خاص است و نبا« بول»اگر چه 

 ساختار از استفاده از آن کاربرد با وساز بوده پسوند صفت چراکه ؛آورده شود «یبول» صورتبه یفارس

 .شود ترجمه «بولی درخواست» صورتبه باید فوق اصطالح بنابراین. شودمی اجتناب انگلیسی
 گزینی مجددهای موجود فارسی و معادلعدم توجه به برابرنهاده -9

برداری است. انتخاب شده و در واقع گرده Exchange of Ideasدر برابر اصطالح « هااندیشه مبادله»

سب برداری نیست. اصطالح منااین مفهوم وجود دارد و نیازی به گرده برابرنهادهدر حالی که در زبان فارسی 

ر در مورد بیشت« مبادله» واژهاست. در ضمن از « تبادل اندیشه»یا « نظرتبادل»برای بیان این مفهوم اصطالح 

 شود.ت و نه کاالهای فرهنگی استفاده میکاالهای مادی و خدما
 عدم توجه به بار عاطفی واژگان -10

ها توجهی گزینی به بار عاطفی واژههای مورد بررسی دو مورد مشاهده شد که در معادلدر نمونه

آن اصطالح  یکه برا شودیمرتبط م Monitoring Broadcast Servicesنشده است. یکی به اصطالح 

سقم  اصطالح صحت و ینانتخاب شده است. نکته مورد بحث در رابطه با ا «یپراکنت سخنخدما یتورمان»

 «یپراکنسخن»است.  Broadcastو  «یپراکنسخن»دو واژه  یبلکه بحث بر سر بار عاطف یست؛ن ینیگزمعادل

گسترش  و سازییعهشا به عرفی صورتبه و است منفی معنایی بار دارای زبانانیفارس یدر فرهنگ کالم

خبر اشاره دارد.  یانداشته و به پخش رسانه یمنف ییبار معنا Broadcastآنکه  حال د؛اخبار کذب اشاره دار

 صادق است. « و تجسس یابیباز یتقابل»درباره اصطالح  یزمورد ن ینهم
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انتخاب شده است. پرواضح است  Access Point and Searchاصطالح در برابر اصطالح  ینا

دنظر م« جستجو»مفهوم  ینجاکه در ا یاست، در حال یمنف یبار عاطف یدارا یدر فارس« تجسس»اصطالح 

 است.
 مفهوم یک برابر در فراوان هایبرابرنهاده وجود -11

 ،«یرمزخوان» ،«یرمزبردار»چهار برابرنهاده  یرسانو اطالع یفرهنگ واژگان کتابدار در

فوق از لحاظ ساخت و معنا  یهاذکر شده است. برابرنهاده Decoding یبرا «یکدبرگردان»و  «ییرمزگشا»

 . کنندیم یانب خوبیبهموردنظر را  ینداشته و معنا یمشکل یدر زبان فارس

که  استفاده شده است یاصطالح، از چهار برابرنهاده فارس یکآن است که در برابر تنها  یرادتنها ا

تخصصی شده است. پژوهشگران هر حوزه از دانش باید تا حد امکان بر واژگان حوزه  یبار اضاف یجادباعث ا

د. البته شان ایجاد شودستی الزم در واژگان حوزه تخصصیدر مورد یک برابرنهاده به توافق برسند تا یک

وق ف چهارگانهی هااصطالح جایبهرا مصوب نموده است که استفاده از آن « کدگشایی» واژهفرهنگستان 

 .شودتوصیه می

 عدم توجه به هماهنگی معنایی بین اصطالح و برابرنهاده -12

گران توان دید که اکثر پژوهشمی یراحتبهشناسی با مراجعه به متون مرتبط به علم اطالعات و دانش

بر » هبرابرنهادکنند. عالوه بر اینکه فرهنگستان استفاده می Onlineدر برابر « پیوسته»این حوزه، از اصطالح 

متفاوت  ییعموم مردم البته با معنا یندر ب یجاصطالح را یک «یوستهپ»نموده است، اصطالح  مصوب را« خط

از  یرویپ نیمرتبط و همچنیرکامالً غ ییعام و با معنا یاز کاربرد اصطالح یریمنظور جلوگبه یناست. بنابرا

 .شودیم یشنهادپ« بر خط»مصوبات فرهنگستان، استفاده از اصطالح 

 یناست و هم تریکنزد Onlineبه اصطالح  یاز لحاظ ساختار« بر خط»اصطالح  ین،عالوه بر ا 

 .نمایدیدر جامعه کمک م« بر خط»شدن اصطالح  یجبه را یکینزد
 صرف غیرقابل و طوالنی هایصورت از استفاده -13

 Automatic Metadata Generatorدر برابر اصطالح « خودکار هابرداد یجادکنندها» اصطالح

به  Generator یاواژهدر برابر اصطالح تک «یجادکنندها» یادو واژهاصطالح  ینجاانتخاب شده است. در ا

 یده شود. باهست استفاد یزکه مصوب فرهنگستان ن« مولد»مورد بهتر است از اصطالح  ینکار رفته است. در ا

رد. عالوه بر دا یتارجح تریتر نسبت به واژه طوالنواژه کوتاه یشههم ینیگزواژه یندتوجه داشت که در فرا

 رکد نمودن ترآسان به بنابراین و رودمی کار به معنا همین در نیز دیگر هایحوزهدر « مولد»اصطالح  ینا

 .کندمی کمک اصطالح رواج همچنین و متون
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 از مصوبات فرهنگستان یرویعدم پ -14

در برابر  «یجیتالد»و  «یرقوم» ،«یرقم»از سه اصطالح  یشناسحوزه علم اطالعات و دانش در

 گذاراستینهاد س عنوانبهاز مصوبات فرهنگستان  یرویپ یکه در راستا شودیاستفاده م Digitalاصطالح 

رفته شود. به کار گ «یرقم»اصطالح  یعنیکه واژه مصوب فرهنگستان  شودیم یهتوص یدر حوزه زبان فارس

از  یرویا پاست، ب یفارسزبان  یرانا یزبان رسم ینکهبا توجه به ا زبانیرفارسیغ یرانیانو ا زبانانیفارس

آن به زبان  لیو تبد ی،پاسداشت زبان فارس یدر راستا توانندیاالجرا است ممصوبات فرهنگستان که الزم

 .بردارندکوچک  هرچند یعلم گام

 

 نتیجه

تخصصی هر حوزه از واژگان  یژهو یتاهم ینزبان علم و همچن یتحاضر، با توجه به اهم پژوهش

ی شناسعلم اطالعات و دانش حوزهسه پرسش در رابطه با واژگان تخصصی که به  دانش، در پی آن بود

تر نیز بیان شد، با توجه به اینکه زبان علم زبان صریح و شفافی است و باید تا یشپگونه که پاسخ دهد. همان

های واژگانی باعث دشواری یک اصطالح در آن رعایت شود، تعدد برابرنهاده -یک مفهوم حد ممکن قانون

 ستفادهادر تبادل اطالعات بین پژوهشگران این حوزه شده و در نتیجه برای ایجاد زبانی مشترک مجبور به 

زبان  دیلسازی این حوزه از دانش و تبکمکی به بومی تنهانهمجدد از اصطالح انگلیسی خواهند شد که 

های مادی گزینی عمالً بیهوده بوده و صرف هزینهدر واژه هاآنهای کند، بلکه تالشفارسی به زبان علم نمی

ی هااصطالحهای انگلیسی مورد بررسی مشاهده شد که بیشتر و معنوی را در پی خواهد داشت. در نمونه

ی پایگی، اختصارسازی و همسازواژهوی، های حاصل از فرایندهای گروه نحساخته شده را به ترتیب واژه

و  یریگوام ی،سازواژه ی،نحو یهاگروه یقاز طر یفارس یهااصطالح یشترینحال آنکه ب دهد،تشکیل می

حوزه علم  یدر واژگان فارس سازییطور که قابل مشاهده است اختصاراند. همانساخته شده یگیپاهم

 هاییوهش نتریینهاز به یکی یوهش یناست که ا یدر حال یندارد. ا یرنگکم یگاهجا یشناساطالعات و دانش

 یهاز حوزها یاریدر بس یسو با توجه به آنکه زبان فارس یگرمخصوصاً در زبان علم است. از د ینیگزواژه

. دآیمی شمار به آن واژگانی غنای افزایش یهااز روش یکی یریگکننده را دارد، وامنقش مصرف یعلم

 .ودش آورده روی گزینیواژه فرایند این به مناسب، کارهایراه اتخاذ با که شودمی توصیه بنابراین

 اندمودهن استفاده نحوی هایگروه از بیشتر یابی،معادل در گزینانواژه دهدمی نشان همچنین هایافته

حد ممکن از  تا تاس بهتر لذا ؛هستند ترطوالنی انگلیسی معادل با مقایسه در فارسی هایبرابرنهاده نتیجه در و

 یبرخ ن،یتر منجر گردد. عالوه بر اکوتاه یهااصطالح یداستفاده شود که به تول ینیگزواژه یبرا هایییوهش
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پژوهشگران حوزه علم اطالعات و  شودیم یهبودند. توص یو دستور ییمعنا یرادهایا یها دارااز برابرنهاده

مطابق با  یسازبرآمده و به معادل یرادهاا یندرصدد رفع ا یشناستخصصان زبانبا مشورت با م یشناسدانش

 یناسشدر واژگان حوزه علم اطالعات و دانش دستییک یجادا یراهکار برا اولین. ینداقدام نما یزبان فارس

 ینیگزژهبه امر وا یمتعدد یهانهاد کارگروه یناست. در ا یاز مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارس یرویپ

تخصصی هر  یهااند. فرهنگستان، مصوبات خود را در قالب دفاتر و جزوهمختلف مشغول یهادر حوزه

های وابسته نیز دفاتری را منتشر شناسی و حوزهعلم اطالعات و دانش حوزهنماید، که در حوزه منتشر می

جعه گزینی به این دفاتر مرااول برای واژه وهله نموده است. بنابراین، الزم است که پژوهشگران این حوزه در

  .1نمایند

فناوری و ورود مفاهیم جدید به این حوزه از دانش  حوزهروزافزون در  شتاببهبه هر حال با توجه 

ان توان گزینی فرهنگستی واژههاکارگروهتوان انکار کرد که علمی مرتبط، نمی یهانوشتهو تولید انبوه 

 گزینیهای دانش ناچار به واژههمراهی با این شتاب را نداشته و متخصصان این حوزه مانند دیگر حوزه

 گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسیاصول و ضوابط واژه جزوهیت از تبعهستند. در این راستا مطالعه و 

گزینی خود را از مشورت با ان موضوعی به هنگام واژهشود. عالوه بر این الزم است متخصصتوصیه می

رایندی اول ف وهلهگزینی در واژه چراکهنیاز ندانند، نظران زبان فارسی بیشناس و صاحبمتخصصان زبان

گزینی مطابق با قوانین واجی، نحوی، صرفی و معنایی زبان فارسی صورت گیرد زبانی است و قطعاً باید واژه

گزینی، شود که به هنگام واژهزبان واقع شود. عالوه بر این، توصیه میعلمی فارسی جامعه تا بتواند مقبول

های واژگانی انتخاب شده در بیان مفاهیم مرتبط از طریق مقوله واژهقرار گیرد تا توان  مدنظرواژگانی  خانواده

رهیز پ هااصطالحشمار برای بی های متعدد ودیگر آن واژه محک زده شود. همچنین باید از ایجاد برابرنهاده

داده  یتارجح یو چندجزئ یطوالن یهابر برابرنهاده یجزئتر و تککوتاه هایشود و در ضمن برابرنهاده

 شوند. 

 نیهنگام تدو توانیپژوهش م ینا هاییافتهنکته اشاره شود که از  ینالزم است به ا یاندر پا

، مستقل یکه در پژوهش شودیم پیشنهاد ینهره برد. همچنها باصطالحنامه یاو  یموضوع یهاسرعنوان

ورد م یشناسمشخص در حوزه علم اطالعات و دانش صورتبه یمصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارس

 شود. یحوزه بررس ینپژوهشگران ا ینرواج آن در ب یو چگونگ یردمطالعه و نقد قرار گ
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