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 چکیده
زبان و ادب صان فرهنگستان كه متخصّاست هايیحوزة رايانه و فناوریِ اطالعات يکی از حوزه

منظور رعايت اصول موضوعةحفظ زبان فارسی و در جهت بقای زبان داشته تا بهآنرا بر فارسی
ورزند. تحقیق حاضر شامل يافته و روشمند مبادرتگزينی سازمانبه واژه ،ن علماعنوان زبفارسی به

رايانه و فناوری يابی فرهنگستان در حوزة يندهای معادلاباشد. بخش اول به بررسی فردو بخش می
قرضی، ترجمة قرضی، تعبیر قرضی، ترجمه و  يندها: واژةه اين فراجملپردازد كه ازمی اطالعات

اساس ترجمه و يابی برمعادل يندهایمیان فرااينباشد. درسازی میتعبیر قرضی ، تغییر قرضی و واژه
است. بودهيندها برخوردارفراوانی بیشتری نسبت به ديگر فرا سازی ازتعبیر قرضی و همچنین واژه
رايانه و فناوری صی كاربردی در آموزش اصطالحات تخصّها و واژهدر بخش دوم تحقیق 

رايانه و ب آموزش شده در كتبردهاركه ب حاتاصطالها وواژه وب فرهنگستان بامصّ اطالعات
وزه در اين ح وب فرهنگستانمصّ هایِمطلق معادل . میزان پذيرششدندايسهفناوریِ اطالعات مق

از امّا بیش از نیمی ، سوم واژگان و میزان پذيرش نسبی واژگان مصّوب بسیار كم استكمتر از يک
 اند. كارنرفتهه های مصّوب حتی يک بار نیز در اين كتب بمعادل
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 شناسی، زاوية ديد.شناسی انتقادی، سبکروايت، گذرايی، زبان های کلیدی:واژه

 

 مهمقدّ -1
های از دگرگونیاست كه  فرهن  جامعه وابسته به ظامینو  ینهادی اجتماع ،انزب

است و نسبت به عوامل اجتماعی  لحال تحوّپذيرد و همواره دراجتماعی تأثیر می

های دگرگونی ،تربه عبارت ساده .(12: 9921،صفوی) دهدمیزبانی واكنش نشانبرون

و اين تغییر بیش از هر نند ر زبامهم در تغیی املوع پیشرفت علم و صنعت ازو اجتماعی

كردن به معانیِ جديد، واژگانی در اين میان اشاره .كندمی سطحی، در سطح واژگان بروز

نمانند. اين مهم، يعنی خلق طلبد تا گويشوران در آن جوامع از قافلة پیشرفت عقبنو می

ن است. از ديگر وظايف گزينی برای واژگان بیگانه بر عهدة فرهنگستان زباواژگان يا معادل

كه به هر میزان است چراتصويب اين نهاد رسیدههايی است كه بهاشاعة معادل ،فرهنگستان

اطالع اهل علم و فن از وجودشان بی اگر ،ب مناسب و دقیق باشندهم كه واژگان مصوّ

ی شوند و كسمی ای امن نگهداریمانند كه فقط در صندوقچهی میيباشند به نگین انگشتر

 لع نباشد. از وجودشان مطّ

 

 لهئبیان مس-1-1
گزينی واژه»، گزينی فرهنگستان زبان و ادب فارسیگروه واژه ةوباساس مصّبر

ای يا هنری حرفه ،یفنّ ،ص علمیآن برای يک مفهوم مشخّ است كه در طیّيندیآفر

گروه ) شودمیيا ساخته معموالً يک و در مواردی بیش از يک لفظ برگزيده

ف به رعايت فرهنگستان موظّ ،يابیگزينی و معادلامر واژه در .(91: 9988گزينی،ژهوا

( زبان علم در 7است،نیازمند زبان علمیعلمی ة( توسع9: »اينکه هجملاز ،باشدمی اصولی

گزينی فارسی برای بقا نیازمند واژه( زبان علمی9است و بايد فارسی بماند، ايران فارسی

 .(71: 9988گزينی،)گروه واژه «استو روشمند يافتهسازمان

در گروِ توجه به نقش زبان در فرآيند های علمیتوسعة هر كشور و حضور در فعالیت

باشد. اگر زبانی با ورود واژگان بیگانه بمباران شود، نه تنها واژگان آن زبان بلکه توسعه می
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ای زبان، دگرگونی را های ديگر زبان نیز، همچون صرف، نحو و حتی آواهاليه

 .(91: 9921)منصوری،  كنندمیتجربه

نکته اينجاست كه اگر فرهنگستان و ساير نهادهای عالقمند به زبان فارسی در 

باشند، يک از واژگان بیگانه معادلی داشتهكنند كه هرقدر سريع عمليابی آنمعادل

گیرند. همچنین رش نوواژه مینهايت اين مخاطبان و گويشوران هستند كه تصمیم به پذيدر

 است.ارتباط میزان پذيرش واژگان با عوامل متفاوتی از جمله عوامل زبانی در

سازی در يک حوزة های واژهفراينداينکه تاكنون تحقیق مستقلی در زمینة بررسی بهنظر

 های مصّوب فرهنگستان درظهور معادل ينکهبه اتوجهنگرفته و بادر ايران صورتعلمی

هایِ فرهنگستان باشد، تحقیق تواند به معنای پذيرش معادلكتب تخصصی هر رشته می

يابی توسط گزينی و معادلهای غالب واژهفرايندابتدا به شناخت  دارد نظر حاضر در

های موجود در و پس از آن معادل فرهنگستان در حوزةرايانه و فناوری اطالعات بپردازد

دهد تا به میزان پذيرش واژگان های مصّوب مطابقتبا معادلصی اين رشته را كتب تخصّ

 سواالت تحقیق بدين قرار است: برد.مصّوب پی

يابی ها در معادلفرايندی بیش از ساير فرايند. فرهنگستان زبان و ادب فارسی از چه 9  

 ست؟ اكردهواژگان حوزة رايانه و فناوریِ اطالعات استفاده

های مصّوب فرهنگستان در كتب آموزشی  رايانه و نسبی معادل. میزان پذيرش مطلق و 7

 است؟فناوریِ اطالعات چقدر

 

 تحقیق ۀپیشین -1-2

ای باشد كه معنی و مفهوم اولیة خود گونهگزينش واژه يا عبارت در زبان مقصد بايد به

. (11:9988)صفوی، نمايد نمايد و همچنین تأثیر برابری در زبان مقصد ايجادرا حفظ

ها را به دو های قرضی، اين دسته از واژهگزينش واژه و واژه ةهنگام بحث دربار صفوی به

ها معادلی در زبان گروهی از اين واژه»به اعتقاد وی: . كندگروه اصلی تقسیم می

كنند. گروه را در واژگان زبان فارسی پرمی شکافیهنگام ورود، گیرنده ندارند و بهقرض
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 گیرنده معادل دارند و وجودشان غیرضروریدر زبان قرض هايی هستند كههدوم، واژ

توانند ولی می ،نندكگیرنده پرنمیضرق را در واژگان زبان شکافینمايد و به همین دلیل می

 .(19-11: 9988 ،صفوی) «شونداختیار مترجم انتخاببه

های كنار هم پیچیده واژه ای اززبان مجموعه (717:9917) داريوش آشوریبه گفتة  

( 791:9911طباطبايی)  .سازددرون آنهاست كه بافت كالم را می یبستونیست بلکه چفت

ای ، معادل فارسی برای واژهشدهآنکه با رعايت اصول ياد ازپس كند كه نشان مینیزخاطر

ه له، كالم( برا در چند بافت در سطوح مختلف متن)مثالً عبارت، بند، جمشد بايد آنساخته

تجانس آوايی، معنايی و دستوری  هابا ساختمان آن بافت شود كه آياصبرد تا مشخّكار

 اين نکته ( در71: 9981يف )شرو زادهمنشیدلیل اهمیّت اين موضوع را  ؟دارد يا خیر

ت همین عدم تجانس و تناسب در شده به علّهای ساختهكه بسیاری از نوواژهدانندمی

 . يابندند رواجاتلف نتوانستههای مخبافت

ای برای پديده يا هرگاه به هر روشی نوواژهشود كه میر(متذك71ّ: 9921طباطبايی)

در چنین   باشد،داشتهمتداولی برای آن وجودة شود كه پیش از آن كلمساختهمفهومی

ر میان اهل زبان است بتواند داست و آن نوواژه بعیدبسیار دشوار  متداول ةشرايطی تغییر واژ

 ندارد. وجود ،سازی يعنی نیازيکی از شرايط واژه  حالتاينكه دريابد چراتداول

 يیهامعادلصورت انتخاب است كه در( معتقد997: 9922ده )زاعمتگذشته،نايناز

 ةكه واژاست چرا کيافتن آنها اندبازهم احتمال تداول بیگانه، هايیبرای واژه شفاف

متناظر آن تیره و بسیط و  ةبیگان ةآنکه واژبود، حالبسیط خواهدغیر شفاف طبعاً

. اين پسنددرا بیشتر می جزئیيک ةزبانی واژ ةاست و در شرايط يکسان، جامعجزئیيک

خواه اين  واژه  ،باشندثقیل میهای كوتاه و غیراست كه اهل زبان خواستار واژهمعنیبدان

 يا بیگانه باشد.بومی

های ر بر پذيرش نوواژهثّؤزبانی م( به عوامل برون21: 9981)پور احمدی

است كه عامل آگاهی از  های وی حاكی از آناست. يافتهفرهنگستان پرداختهعمومی

حضور و وجود نوواژه و دانش گويشوران، و همچنین عوامل نگرش مثبت يا منفی 
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ها، با يکديگر همبستگی مثبت واژهبودن نوواژه و میزان كاربرد نوگويشوران نسبت به مفید

 دارند.  داریو معنی

گزينی، و با گانة فرهنگستان در واژهگرفتن اصول نهنظر( ضمن در91: 9988مجد)

واژة  11های مختلف علمی، هدف نقد و بررسی واژگان پیشنهادی اين نهاد در حوزه

ايبی كه در نتايج اين جمله معاست. ازكردهپیشنهادی مصّوب فرهنگستان را واكاوی

عبارتنداز: نامفهوم بودن واژة معادل، افراط در ترجمة  ،شدهپژوهش به آنها اشاره

های غیرضروری، عدم پايبندی به دستور زبان فارسی، و خالف ذوق الفظی، حذفتحت

 ها. بودن معادل

ه كه نشددهدكه تاكنون پژوهشی در ايران انجاممیهای يپیشین نشانمطالعة تحقیق

باشد. تحقیق كردهطور جامع بررسیه ب مصّوب فرهنگستان را در يک حوزة علمی هایهواژ

تواند رو نمیاين واژه و آن هم از علوم مختلف پرداخت و از 11مجد به بررسی تنها 

دهد. دسته های غالب برای مترجمین يا عالقمندان به يک حوزة تخصصی بفرايند

های ر برپذيرش نوواژهثّؤها به عوامل ميک از پژوهشپور  هیچدیاستثنای احمهمچنین، به

است در اند. لذا تحقیق حاضر تالشینپرداختههای غیرعمومیفرهنگستان، آن هم نوواژه

تخصّصی مصّوب فرهنگستان در  هایهجهت رفع شکاف موجود در پیشینة مربوط به نوواژ

 رش آنها در كتب تخصصی اين رشته. حوزة رايانه و فناوریِ اطالعات و میزان پذي

 

 ضرورت و اهمیّت تحقیق -1-9

های بیگانه ای عاری از واژهكه هیچ زبان پويا و زنده دهدمینشانی دنیا هابررسی زبان

را از واژگان بیگانه  هامربوط به نوآوریهای هواژ ،است كه جوامعسببنیست و اين بدان

های كنند. مشکل ورود واژهو و هماهن مسه زمان التكنند تا خود را با تحوّمیاقتباس

خود را وبوی زبان رسمیرفته رن اين است كه جوامع رفته هابیگانه به ديگر زبان

نتیجه، زبان شوند. درمیفقیری بومیهاكاسته و زبان هااز غنا و اصالت زبان داده،دستاز

ی جوامع پیشرفته و صاحب هابه ديگر زبانجای خود را  ،علم ةكنندكشورهای واردرسمی
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كه برخی از اين طوریبه ،نیستدهد. زبان فارسی نیز از اين قاعده مستثنیعلم و صنعت می

فرهنگستان  ةی چندين سالهاوجود تالشاند كه باهای بیگانه چنان عمق و ريشه يافتهواژه

های بیگانه هنوز از واژه های متفاوتحوزهبیگانه در   هایها و اصطالحيابی واژهبرای معادل

ريزان واژگانی های برنامهاز ديگر فعالیت شود.میاستفادهعلمیی در كتب در گفتار و يا حتّ

های مختلفِ روزه در حوزهيابی برای نوواژگانی است كه هردر جوامع، معادل

فرهنگستان بلکه  تنهااست كه نهگیرند. اما سیل ورود واژگان چنان عظیممیشکلعلمی

گذاران آموزشی و ديگران جامعة عالقمند به زبان فارسی، مترجمین، سیاست شركت كلّ

يابی صحیح بپردازند كه توانند به كار معادلطلبد. اين گروه از افراد در صورتی میرا نیز می

 گردند. يابی رايج آشناهای معادلفرايندبا 

   

 شناسیروش 

وب مصّ یِهامعادل ، ازبینهاپرداختهلانتخاب معاد فرايند ر بهتحقیق حاضكه آنجازا

 تحاضر از اهمیّان هايی كه از ديدگاه پژوهشگرتعبار ها وای از واژهفرهنگستان مجموعه

هایِ واژة انگلیسی با معادل 917در ابتدا،شدند. انتخاب، بودندبیشتری برخوردارو كاربرد 

گیری از راهکارهای مقابله با با بهره گرفتند وقراربررسیمصّوب آنها در فرهنگستان مورد

گرفتند و هایِ پیشنهادی در هفت دسته جای( معادل972-999: 9917خأل واژگانیِ شقاقی)

 شدند. فراوانی واژگان در هر دسته شمارش

گرفت. از میان قراربررسیسپس، هفت كتاب در حوزة رايانه و فناوریِ اطالعات مورد

شدند. پس از آن میزان مطابقت آنها با واژه در كتب درسی يافت 911شده، گان بررسیواژ

گرفت. واژگان بنا به میزان مطابقتشان به سه دسته قراربررسیواژگان مصّوب مورد

هایِ مصّوب فرهنگستان موارد با معادلشدند: واژگان با پذيرش مطلق كه در تمامی تقسیم

هایِ با پذيرش نسبی كه عالوه بر معادل مصوب فرهنگستان معادلبودند، واژگان يکسان

يک ديگری نیز داشتند، و عدم پذيرش واژگانی كه شامل واژگان مصّوبی بودند كه در هیچ

 نشدند. ها يافتاز كتاب
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 بحث-2

 معنايی هایفهلّؤم باشد، گاهيابی در تمام واژگان يکسان نمیمعادل فرايندكه نجاازآ

با  فراينديابی كرد و گاه اين سهولت معادل توان در زبان مقصد بهرا می أمبدواژة 

 پذيرد.   چند مرحله صورت می بوده و طیّهايی همراهپیچدگی

 

 هاتحلیل یافته -2-1

يابی و ادب فارسی در معادل مشی فرهنگستان زباناست خطّشدهدر مقالة حاضر سعی

 ( به بررسی9917گیرد. شقاقی )رد بحث و كنکاش قراراصطالحات حوزة علم رايانه مو

خأل پردازد. از منظر وی های مقابله با اين پديده میگانی در زبان مقصد و شیوهژخأل وا

از ی برای بیان مفهوم و قالبی زبان مقصد فاقد لفظدهد كه می زمانی رخ واژگانی در ترجمه

 .خأل واژگانی نسبی و خأل واژگانی مطلق است:زبان مبدأ باشد. خأل واژگانی بر دو نوع

 

كند كه در زبان ای را ترجمهاگر مترجم بخواهد واژه: خأل واژگانی نسبی -2-1-1

خأل  ،های معنايی بیشتری نسبت به واژه موجود در زبان مقصد باشدفهحاوی مؤلّ أمبد

يابی معادل ندفرايتوان از دو میچنین مفاهیمی ةدر ترجم بود. واژگانی، نسبی خواهد

يابی معادلهای تحقیق حاضر وجود داده كرد.استفاده يابی فرهنگیتوصیفی و معادل

 ،يابی توصیفیمعادلدر  .نمايدمی را در حوزة رايانه و فناوری اطالعات تايید توصیفی

كند. از اين جمله می توان میتحديده و مفهوم آن راافزود مقصد واژهبه  معنايی هایِفهمؤلّ

 (black box testingمعادل ) هدربستآزمون، save as) كه معادل ) نامباحفظ به عبارتِ

 اشاره نمود. white box testing)) و آزمون در باز معادل

 

مفاهیم از زبان مبدأ كه در زبان برخی در انتقال :خأل واژگانی مطلق -2-1-2

صددرصد برای بیان اين مترجم با خالئی  ،شوندمیی جديد محسوبطوركلّمقصد به
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مفهوم درک مترجم همانا  ةهايی اولین وظیفدر برخورد با چنین واژه .شودمیمفاهیم مواجه

يی هامعادليافتن  های معنايی نهفته در آنها وفهكردن مؤلّدقیق آن كلمات و فهرست

 .استپذيرامکانها و راهکارهای زير با استفاده از يکی از شیوهست وپويا

 

مقابله با مشکالت ناشی از خأل  ةترين شیورايج: های قرضیپدیده -2-1-2-1

شامل  های قرضیپديدهانواع  است.های قرضیاستفاده از پديده ،واژگانی مطلق در ترجمه

 باشند:موارد زير می

ها و بردن عین واژهكاره بقرض گرفتن و است از : عبارتقرضیۀ واژ -2-1-2-2

. برای مثال، معادل نويسی در زبان مقصدآوانويسی و يا حرف ةشیوبه  أزبان مبد عبارات

. مفهوم نويسندمی« كامپیوتر»است ای نوپديده در زبان فارسیكه  را ((computerة واژ

میان اين. درگرددمیدر زبان مقصد با گذشت زمان، تکرار و تمرين روشن قرضی هایِواژه

ذاری برخی از واژگان رايانه و فناوری اطالعات برای نامگ فرايندفرهنگستان از اين 

 بلوتوث معادل ،  (Modem)ةواژ است كه به طور مثال میتوان مودم معادلنمودهاستفاده

Bluetooth) اينترنت معادل ،)internet)(و وب معادل ) (Web.را نام برد 

در پیوست داشت كه  قبندی واژة قرضی تعلّ(از واژگان مصوب به دسته%7.99واژه ) 

 اند. شدهفهرست

 آمیزش قرضی فرايندیرنده، از گقرضی به زبان قرض ةپس از ورود واژ معموالً

 ةاز مواد سازندكه نیمی شوندمیختهيی ساها،در آن زبان تركیبروايناز شود.میاستفاده

اطالعات نیز های رايانه و فناوری يابی واژهدر معادل. باشدمیديگر بومیآن قرضی و نیمی

معادل  نتدرون، Extranet) معادل ) نتبرون ها:با اين پديده روبرو هستیم از جمله اين

(intranet،) وبیزيون ( معادلweb TV و )معادل)  كردنكدبندی (encode.هستند 

اند با شده( مصّوب، كه در پیوست فهرست%1.11واژة) 91داد كه بررسی واژگان نشان

 اند. يابی شدهضی معادلآمیزش قر فرايند
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اللفظی به صورت تحتواژه را  ، مترجمفراينددر اين : قرضی ۀترجم -2-1-2-9

مفرط  ةنمايند كه استفادمترجمان بايد به اين نکته نیز توجه ،به اعتقاد باطنی .كندمیترجمه

و و ظهور تركیبات نامانوس  ديدن زبان مقصدباعث لطمه انگارانه از اين روشو سهل

( با معادل  (Bluetoothتوان می طورمثال،به .(81 :9911باطنی، ) شودمی نشدنیپذيرفته

را جزء تركیبات نامانوس رايانه دانست كه بین مفهوم و كاربرد اين اصطالح و آبی دندان

ندارد. از جمله عباراتی كه به  اين شیوه معادل يابی شده اند معادل آن هیچ هماهنگی وجود

 معادلِ هاپرونده داده ( و(collected data معادلِ شدههای گردآوریدادهن به می توا

data file))  .اشاره نمود 

 اند.يابی شده بودند و در پیوست آمده( واژه با اين فرايند معادل71.81%)19

  

، ةبیگانهرمزگشايی مفهوم واژبا  در اين روش مترجم :تعبیر قرضی -2-1-2-4

 ، واژه رازبان مقصدكارگیری واژگان بومیبه و های معنايیفهكردن مؤلّصمشخّ

ای خارجی اين روش را به هفرهنگستان در گزينش معادل برای واژه نیز اخیراً. كندمیتعبیر

يابی صورت تعبیر قرضی معادل( واژه به%9.97)1در تحقیق حاضر تنها . استگرفتهكار

معادل  رمزاسم (،fontمعادل) قلم :نوان مثالاند. به عبودندكه در پیوست آمدهشده

password)) لمعاد گذرهمه و (Universal Serial Bus (USB)) هايی از نمونه

 باشند. اين دست می

 

تواند از تلفیق دو روش در مواردی مترجم می :ترجمه و تعبیر قرضی -2-1-2-9

 ترجمهای بومیجی به واژهخار ةگزينش نمايد. در اين روش، بخشی از واژ معادل ،اخیر

 معادلِ داننامه ؛pointer)) معادلِ گراشاره كند.میشود و مترجم بخش ديگری را تعبیرمی

mailbox) كلید( برپايین( و( ِمعادل down arrow (key))باشند.( می 

 اند.شدهبودندكه در پیوست فهرستيابی شدهمعادل فرايندبا اين  ،( واژه91.11%)911
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دارد  وجود كه در زبان بومیهای به واژه» وشردر اين :تغییر قرضی -2-1-2-6

يابی را تعمیم معنايی اين شیوة معادل .(89: 9911)باطنی،  « شودمیيک بار معنايی تازه داده

رايانه و مفاهیم  از در گزينش معادل برای برخی اين فرايندفرهنگستان از  نامند.نیز می

 عنوان معادلِبه بُردبرون، (bus)جایبه گذرگاهاست: مانند كردهات استفادهفناوری اطالع

export)،) لِمعاد غیرهوشمند ةپايان (Dumb terminal) ،معادلِنشانک 

bookmark))  بُرددرونو (معادلimportالزم به ذكر است كه اين واژه .) ها معانی

  كرده اند.پیشین خود را حفظ

 اند. اند و در پیوست آمدهشدهيابیبدين ترتیب معادل ،ژه(وا9.12%) 97

 

تواند از میم مترج :سازی یا تعریفکمک واژهیابی بهمعادل -2-1-2-7

معادلی لغوی و پويا برای مفهوم مذكور در  «واژهزنیهسکّ»سازی يا به اصطالح طريق واژه

عنوان الگوی ساخت وبگاه، اه بهبه پايگ توانمی ،مثالعنوانبه .كندزبان مقصد ايجاد

كار كار برای ساخت  عبارت وببان و برقدان، دربان برای پردهنمکدان برای ساخت نامه

 واگَردرايانه با اين شیوه معادل يابی شده اند عبارتند از:    ةعباراتی كه در حوز كرد.اشاره

  باشند.( میclickمعادل)  تلیکو  accumulator معادل انباشتگر(، undo) معادل

خالصة  (واژه بود.%91.1) 17بودند يابی شدهتعداد واژگانی كه با اين فرايند معادل

 است.شدهدادهنشان 9نتايج اين بخش در جدول 

 شده توسط فرهنگستانگرفتهکاره های بفرایند: فراوانی و درصد 1جدول 

ترجمه  فرايند

و تعبیر 

 قرضی

سازی واژه

 يا تعريف

ترجمه 

 ضیقر

آمیزش 

 قرضی

تغییر 

 قرضی

واژة 

 قرضی

تعبیر 

 قرضی

 1 2 97 91 19 17 911 فراوانی

 9.97 7.99 9.12 1.11 71.81 91.1 91.11 درصد
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میزان تطابق اصطالحات موجود در کتب رایانه و فناوری اطالعات با  -2-2

 های مصّوب فرهنگستان معادل

 رايانه و فناوری اطالعاتعلم ر صی كاربردی داصطالحات تخصّ ،در بخش دوم تحقیق

پس از بررسی ند. شددر كتب مذكور مقايسه هااصطالحمعادل همان  وب فرهنگستان بامصّ

های موجود در های مصّوب فرهنگستان و معادلها، سه دسته رابطه بین معادلاين معادل

اند. وتهای مصّوب متفاهای موجود در كتب با معادلشد. دستة اول: معادلكتب حاصل

هستند. دستة سوم: شامل های مصّوب يکسانهای موجود در كتب با معادلدستة دوم: معادل

 7،9،1جداول های ديگری نیز دارند.شود كه در كنار معادل مصّوب معادلهايی میمعادل

 دهند.میاين سه دسته را به طور خالصه نشان

 

 رهنگستانوب فی مصّهایکسان با معادلی غیرها:معادل2جدول

معادل مصّوب 

 فرهنگستان

يکسان در  غیرمعادل 

 كتب رايانه

معادل مصّوب 

 فرهنگستان

يکسان  در  معادل غیر

 كتب رايانه

 منو گزينگان موتور جستجو جويشگر

 كردنحفظ دهنده، سرورسرويس سازكار
كردن، ذخیره

 سازیذخیره

ها رفته در كتب با واژهكاره عبارت ب( واژه و%11.11) 81عبارت بررسی شده ،  911از میان 

 باشند. های مصّوب فرهنگستان يکسان و منطبق نمیو عبارت
 

 ب فرهنگستانی مصوّهای یکسان با معادلها:معادل9جدول

 عبارات يکسان در كتب رايانه و فناوری اطالعات و مصّوب فرهنگستان

 افزارسخت افزارنرم پردازواژه پنجره

 كاربرینام اينترنت پگرچا كلیدصفحه
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كاربردهايشان با واژگان مصّوب فرهنگستان  (واژه در تمامی%78.12)19واژه، 911از میان 

 گرفتند. گفت مورد پذيرش مطلق قرارتوانداشتند و میمطابقت

 

 ب فرهنگستانوّیکسان و غیر یکسان  با معادل  مصهای : معادل 4جدول

ر كتب های يکسان و غیر يکسان  دواژه

 رايانه با معادل مصّوب فرهنگستان

های يکسان و غیر يکسان  در كتب واژه

 رايانه با معادل مصّوب فرهنگستان

 چسباندن كامپیوتر، رايانه رايانه
Paste   ،كردن

 چسباندن

 بندیقالب
بندی، فرمت

 بندیقالب
 لینک، پیوند پیوند 

 فولدر، پوشه پوشه ضمیمه، پیوست پیوست

كه برای يک واژه يا  گیرندمی ( واژه در اين دسته قرار%91.11) 79واژه،  911از میان 

 خوردمی چشمبه رايانه و فناوری اطالعاتوب فرهنگستان چند معادل در كتب عبارت مصّ

 گرفتند. گفت مورد پذيرش نسبی قرارتوانومی

 

ایانه : میزان پذیرش واژگان مصّوب فرهنگستان در کتب آموزشی ر1نمودار 

 و فناوری اطالعات

 

1

100

56.46
28.57

14.96
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 هاتفسیر یافته -2-9

سوم واژگان است كه بیش از يکآنازحاكی ،هایِ مربوط به اولین پرسش تحقیقيافته

ترجمه و  فراينداساس ( در زمینة رايانه و فناوری اطالعات بر%91.11مصّوب فرهنگستان )

ريف در دومین رتبة فراوانی سازی يا تعواژه فراينداند. شدهيابیتعبیر قرضی معادل

شده از واژگان بررسی (%71.81پنجم )ترجمة قرضی تنها يک (. همچنین%91.1دارد)قرار

واژة قرضی و تعبیر قرضی از  هایفرايندطرفی، از  است.دادهدر اين پژوهش را تشکیل

از میاز نیاست كه بیشكمترين میزان فراوانی برخوردارند. اين بخش از نتايج مبیّن آن

سازی و تعريف های ترجمه و تعبیر قرضی و واژهفرايندب فرهنگستان كه با واژگان مصوّ

نکرده اللفظی واژه بسندهاند. اين بدان معناست كه فرهنگستان به ترجمة تحتبرساخته شده

است و نیز در واژة بیگانه افزوده ةبلکه تعبیر و كاربرد واژه در زبان مقصد را نیز به ترجم

جمله افزودن وند به ريشة واژه ازسازی با توجه به قوانین ساختيابی  به شیوة واژهدلمعا

های رو اين بخش از نتايج با يافتهاست. از اينواژه، اقدام به ساخت واژه و عبارت نو نموده

است. در رتبة دوم ( مبنی بر افراط در واژگان با ترجمة تحت اللفظی مغاير9988مجد )

معنی كه زبان است، بديننگر پويايی و غنای زبان فارسیانماي ،سازیواژه فرايند نِگرفتقرار

توان به انتقال باشد. با داشتن زبانی رسا و غنی میتواند و بايد زبان علمیفارسی نیز می

 رسید. استقاللتوان بهمی دانش پرداخت و

مايانگر نقش فعّال و پويای از واژگان به دستة واژگان قرضی نگرفتن میزان كمیقتعلّ

نظر جايشان را در میان گويشوران دهد برای واژگانی كه بهمینشان كهچرا ،استفرهنگستان

 شده است.هايی برساختهنیز معادل ،اندكردهباز

 هایمعادل مطلق میزان پذيرش داد كههایِ مربوط به دومین پرسش تحقیق نشانيافته

واژگان مصّوب در ٪78.12معنی كه بدين ؛است٪78.12وزه در اين ح وب فرهنگستانمصّ

های مصّوب بودند. میزان پذيرش نسبی معادلرفتهكاره شده بهای بررسیتمام كتاب

شوند.اين می نیز يافت هاهای مصّوب ساير معادلبود كه در كنار  معادل91.11٪

ه ها بين كتابوب حتی يک بار نیز در اهای مصّمعادل٪11.11است كه حالیدر
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 ،باشددی داشتهداليل متعدّتواندعدم پذيرش واژگان مصّوب فرهنگستان می است.نرفتهكار

كردن نزياند و جايگشده ست در ذهن مردم حکّهاتمدّ هاها و عبارتواژه اين جمله:از

و  كه اجتماعیدارد ایو كار بنیادی و ريشه ب نیاز به زمانمصوّ هایمعادلبا  ظاين الفا

 .(997: 9917شناختی باشد )ويدا شقاقی،روان

كردن با عملتواند مغايرب میاز ديگر داليل پذيرش نسبی يا عدم پذيرش واژگان مصوّ

 اند،شدهاهمیّت پنداشتهكه در برخی موارد بیجمله اصولیگزينی باشد. ازبرخی اصول واژه

واژة برساخته بايد  گزينی،ژهاصول و ضوابط وا اصل سوم و ششم است. بنابر اصل سومِ

كم از آن بلندتر تر باشد و يا دستمطابق با قواعد آوايی فارسی بوده و از واژة بیگانه كوتاه

كند: واژة برساخته بايد زودياب و روان باشد و بر اصل شفافیّت نباشد. اصل ششم حکم می

توان به اين اصول میدارد. از جمله موارد متناقض با  كیدأمعنايی و ساختاری واژه ت

دلیل كرد كه مورد اول به(اشارهserver(، و كارساز )clipboardدان )های بريدهمعادل

با اصل خوش آوايی و مورد دوم به دلیل ابهام در معنی و كاربرد « د»دربرداشتن دو صدای 

یار واژگانی گزينی مغايرند. در اين میان چه بسها، با اصول واژهواژة برساخته در ساير بافت

(و پوشة assembleكردن )شدند مانند: همگذاریهم بودند كه از واژة بیگانه بلندتر ظاهر

 (. inbox folderشده )دريافتهاینامه

ساختار بودن خوش ،ارتباط هم نیستبیآوايیِ واژگان مسئلة ديگر كه با خوش

ی مختلف مثل بند، جمله و هات كاربرد در بافتمعنی كه واژه بايد قابلیّبدين آنهاست.

عنوان معادل به« موشی» ةواژ ، شايدمثال برای .(97:9921)طباطبايی،  باشدگروه را داشته

 و يا واژة« كنروی موشی تلیک چپ»گفت توانا نمیامّ ،جالب باشد« موس» واژه بیگانة

ا معادل صورت مجزّاست، شايد به« بلوتوث»الفظی كه معادل و ترجمة تحت« آبیدندان»

ساختار و تركیب خوشرا يک « كنات را روشندندان آبی» ةتوان جملا نمیامّ ،خوبی باشد

را در ذهن شنونده كه استعمال آن مفهومی  ایواژه اين،برعالوهملموس دانست. 

 استمعنیرا بر انگیزد بیاست و آن كه نتواند چنین مفهومیدارای معنیانگیزد، واژهمیبر

كه كردن و فونت بلوتوث، موس، كلیک هايی مانندواژه ،بدين ترتیب .(11:9911ی، )باطن
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دشواری هدانند، بآنها را می و كاربرد زبان معنیفارسیة كاربران گفت همتوانجرأت میبه

اند كه شده نهادينه  زبانی ةها آنچنان در جامعكه اين واژهچرا ؛بیگانه دانست ةواژمی توان 

 .زبان بر انگیزد  را در ذهن اهل  اين مفاهیمتواند ديگری نمی ةهیچ واژ

تواند مربوط به تِ يافتن كلماتی غیر از واژگان مصّوب فرهنگستان میعلّ ديگر،طرفاز

ها و ها باشد. اگرچه فراوانی كاربرد واژهكردن گردآورندگان كتابای عملنظری و سلیقه

ا بايد پذيرفت كه ساختی واژگان دارد، امّقیم با خوشدر نهايت ماندگاری آنها بستگیِ مست

پذير نیست و دستخوش ذوق و سلیقة ساختی و بدساختی آنها امری عینی و كمیّتخوش

 است. شخصی افراد

 

 گیرینتیجه -9

شدة ی كه مطابق با اصول تعیینو فنّ ها و اصطالحات علمیكردن واژهجايگزين

اصالتی زبان فارسی قوّتی و بیكه هم از بیوری، چرااست ضر امری ،فرهنگستان باشد

شود و زبان  زبانِ علم شناخته ،شود زبان فارسی نزد گويشورانِ آنمی كاهد و هم باعثمی

آيد كه اگر حتی به اشتباه فرهنگستان را تنها میاز نتايج تحقیق حاضر چنین بر علم بماند.

 معنی كه تقريباًاست. بديندادهاد رسالت خود را انجامسازی بدانیم، اين نهمتوّلیِ امر واژه

تمام واژگان بیگانة حوزة رايانه و فناوری معادلی در زبان فارسی دارند. اما، تا جايی كه به 

 اند تمامشود، نوواژگان پیشنهادی نتوانستهمی كردن و پذيرش واژگان مربوطكاربردی

اينکه  به گیرند. نظرانه و فناوری اطالعات قراركمال مورد پذيرش كاربران حوزة رايو

رود میها در جامعه باشد، انتظارسازی و رواج نوواژهی واژهتواند تنها متولّفرهنگستان نمی

نتايج چنین تحقیقاتی كاربرد آموزش را برای آن دسته از اقشار كه خود را در سرنوشت 

 تر نمايد. پررن  دانند،می واژگان سهیم
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به  و فناوری اطالعات رایانه حوزۀفرهنگستان در هایِپیوست: فهرست معادل

 یابیتفکیک روش معادل

 های قرضیپدیده

 .تباي:  byteد، :ك code، بیت:  bitقرضی:ۀواژ

خالفکار : black webber،وبگاه: web site،كردنگشايیكد: decodeقرضی:آمیزش

، پخشگروب: webcaster،وبداری: web mastering،كارباز، وبوب: webber،)وب(

web based :بنیادوب،weblogger :نویوب،surfing, web surfing :وبگَردی،web 

cam :بینوب( ، World Wide Web (WWW :وبجهان. 

  Word، متنیقالب: text format،های فشردهداده:compressed dataقرضی: ۀترجم

processing :پردازیواژه ،user name :كاربَرنام ،computer crime :ایجرم رايانه،data 

analysis :هادادهتحلیل،transferred data رساندهیهاه: داد،send ارسال :،bluetooth  :

رونوشت : copy،نمای چاپپیش: print preview ،تنظیم صفحه: page setup،آبیدندان

، مخاطب:  addresseeن،كردسفارشی :customize،آرايیصفحه: page layout، )برداشتن(

address  :نشانی،addressing  :دهینشانی، anonymous FTP: نامبیقاپ ،

acceptance test :پذيرشآزمون ،access:ستیابید ،cryptogram  :رمزنگاشت،debug  :

، پیوست: attachment، باالبهپايینطراحی: bottom up design، كردنزدايیاشکال

printed circuit board :مدار چاپیتخته،circuit board :)تخته )مدار ،vertical 

scrolling :نَوَردش عمودی ،biochip :تراشهزيست ،application package :

:  standby، يادگیری ناهمزمان:  asynchronous learning، زدنگپ:  chat،كاربردیبسته

 blended، : ايست stop، سیار: يادگیری m learning, mobile learning،كاربهآماده

learning :يادگیری تلفیقی،user IDكاربَرة: شناس ،adaptive maintenance :

 draft،شبکه داخلی: Local Area Network (LAN)، كردن: ذخیرهstore،وفقینگهداری

 software، پرده: تمامfull screen،فرمانپردازش: command processing، : پیشنويس

reviewافزار: بازبینی نرم،personalizeكردن: شخصی،pocket computer :

 insert،)قفل )كلید(: اعدادnum lock (key)، (: مکث )كلید pause (key)،جیبیةرايان

(key )كلید( درج :،escape (key))كلید( گريز :،enter (key))ورود )كلید : ،minimize :

 function،كاربردی ةبرنام: application program، كردننه: بیشیmaximize،كردنكمینه
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(key)  :)كار )كلید ،requirements analysis  : نیازهاتحلیل ،data explorer كاشف :

 Arithmetic Logic Unit، تلفیقیيادگیرینظام: blended learning system، هاداده

(ALU):منطقوحسابواحد. 

دگرساز :alt (key)،بر )كلید(راست :right arrow (key)ترجمه و تعبیر قرضی:

: shift (key)،پسبر )كلید(: backspace (key)،بر )كلید(چپ:  left arrow (key)،)كلید(

قفل : تبديلcaps lock (key)،: مهار )كلید(control (key) تبديل )كلید(

 mouse pad،وشیم:  mouse،كردن: حفظ، حفظ save،بندیپنجره:  windowing،)كلید(

رايانه :  laptop computer،وجوگرجست:  searcher،كردنكدگشايی: decode،زيرموشی:

:  redo،افزارسنجی نرم: درستی verify software، پرداز: واژه word processor،كیفی

 blind carbon،: صفحه كلید keyboard، رونوشت، ر. نcarbon copy (cc):، اَزنو

copy  : م،محرمانه، ر. ن. رونوشت crackerشکن: قفل،on line :برخط،off line :خطبرون ،

output :دادبرون،input  :داددرون ،copy and paste  :بردار و بچسبان، cut and 

paste :بچسبان و ببر،screen saver  :بانپرده ،menu گزينگان : ، menu driven :

:  webcaster، وبداری: web mastering، خالفکار )وب(: black webber، گزينگانی

، توپک:  trackball،نويسوب:  weblogger، بنیادوب: web based ، پخشگروب

Point Of Presence (POP) :بودگاه ،buffer :میانگیر ،data mart  :گاهداده،data 

generation  :زايیداده،data cleansing  :داده پیرايی ،data mining  :اویكداده ،data 

custodian :بانداده ،database  :دادگان ،data flow  :شارداده ،data dictionary  :

:  text processor، : فرادادهmetadata، شدههای ردگیری: داده tracked data، نامهداده

: cursor، دانبريده:  clipboard، جويشگر: search engine، گر: رخنهhacker، پردازمتن

رهیاب، : router، نماپیامتلفن:  text telephone، رانافزاره: device driver، نماکانم

external drive  :رانه خارجی ،Acyclic  :ناچرخه ای ،hyperlink  :ابرپیوند ،hypertext 

، پُر ريسه:  hyper threaded، آزمون الف:  alpha test،بآزمون:  beta test، ابرمتن: 

adder  :ع زنجم،dumb terminal  :غیرهوشمند ةپايان ،viewing  :نماسازی ،smart 

terminal  :پايانه هوشمند،throughput  :گذر داد ،tele education دورآموزی :،upper 

case :بااليی ،permalink, permanent link :پیوندپايا ،supercomputer اَبرَ رايانه : ،
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represented data  :نمودهزهای باداده ،user friendly كاربَرپسند : ،telework center  :

، : نرم افزار كاربردپذيرusable software، دادن: ارتقاupgrade،مركز دوركاری

minicomputer خُردرايانه : ،update  :كردنروزآمد ، tape drive رانه نوار، نواررانه : ،

microprocessorريزپرداز : ،storage deviceسازیره: ذخ ،mainframe computer :

: real time، كتابیة: رايان notebook computer، آوردن: بازrefresh، بزرگرايانه

، كردنمتوقف:  shut down ، افزانرم: بازبینsoftware reviewer، درن بی

programable پذير: برنامه،favourites پَسَندان : ،programming برنامه نويسی : ،

outbox ارسالی : ،log on = sing in = log in ثبت ورود : ،monitor :پايشگر، نمايشگر ،

log off, sing out, log out :ثبت خروج،inbox دريافتی : ،hand held computer, 

palmtop computerرايانه جیبی : ،Technology Based Training (TBT) آموزش :

 .بنیادفن

:  surfing, web surfing، : پیشکارproxy server ،گذرگاه:  busتغییر قرضی:

 Activeز، كارخواه / كارسا:  client / server، آغازه )كلید(: home key،وبگَردی

Page (ASP) Server   : كارسازصفحه فعال. 

، وبگاه:  web siteرايانه،: computer:سازی یا تعریفیابی به کمک واژهمعادل

webber  :كارباز، وبوب، Point Of Presence (POP)  :بودگاه ،viewing  :

: off line، برخط:  on line، : گزينگانی menu driven، : گزينگان menu،نماسازی

: web mastering، پرده بان: screen saver، درون داد: input،برونداد: output، برونخط

، نويسوب:  weblogger، بنیادوب: web based، پخشگروب:  webcaster، وبداری

surfing, web surfing  :وبگَردی ، web cam :بینوب ،data mart :گاهداده ،data 

generation :زايیداده ،data cleansing :پیرايیداده،data mining :كاویداده ،data 

custodian :بانداده، database :دادگان،data flow :شارداده ،data dictionary :

، نَوَردش:  scrolling، آوردن: باز refresh، : نَوَرديدن scroll، توپک: trackball، نامهداده

search engine  :جويشگر ،vertical scrolling :نَوَردش عمودی ،windowing :

 alt،افزايه: plug in, add on ، وبجهان: World Wide Web (WWW ، )بندیپنجره

key   :)كلید( دگرساز ،home key :)كلید( آغازه ،backspace key :)پسبر )كلید ،reset 
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button  :بازنشانی ةدكم ،device  :افزاره ، device driver  :رانافزاره ،packet, 

datagram  :بست ،computer  :رايانه،supercomputer َرايانه: اَبر ،minicomputer  :

: favourites، : ريزپردازmicroprocessor، : ريزرايانهmicrocomputer، خُردرايانه

، سنجهزيست: biometrics، همپا ةرايان: simultaneous computer،پَسَندان

requirements analysis :نیازكاوی ،bounce :واگشت ،navigate :ناويدن ،

methodology  :روشگان،router : ،رهیابexternal drive  :خارجیرانه ،hyperlink  :

، ایناچرخه:  Acyclic، زكارخواه / كارسا:  client / server،ابرمتن:  hypertext، ابرپیوند

query  :پُرسمان ،pad  :لَت ،throughput  :دادگذر ،test case  :آزمايه ،permalink, 

permanent link  :پايا پیوند،text processorپرداز: متن ،represented data  :های داده

 proxy،افزارنرم سنجیدرستی:  verify software، نوار، نواررانه: رانهtape drive،باز نموده

serverپیشکار : ،usable softwareكاربردپذيرافزار م: نر. 
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