نشريّة ادب و زبان
دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی
دانشگـــــاه شهیـــد باهنر كرمان
سال  ،91شمارة  ،91بهار و تابستان 9911
فرایندهای معادلیابی فرهنگستان در حوزۀ رایانه و فنّاوریِ اطّالعات و پذیرش
معادلها در کُتب آموزشی
( علمی –

پژوهشی) *

شیما مؤمنی ،1دکتر مهرنوش فخّارزاده

2

چکیده
حوزة رايانه و فناوریِ اطالعات يکی از حوزههايیاست كه متخصّصان فرهنگستان زبان و ادب
فارسی را برآنداشته تا بهمنظور رعايت اصول موضوعةحفظ زبان فارسی و در جهت بقای زبان
فارسی بهعنوان زبان علم ،به واژهگزينی سازمانيافته و روشمند مبادرتورزند .تحقیق حاضر شامل
دو بخش میباشد .بخش اول به بررسی فرايندهای معادليابی فرهنگستان در حوزة رايانه و فناوری
اطالعات میپردازد كه ازجمله اين فرايندها :واژة قرضی ،ترجمة قرضی ،تعبیر قرضی ،ترجمه و
تعبیر قرضی  ،تغییر قرضی و واژهسازی میباشد .دراينمیان فرايندهای معادليابی براساس ترجمه و
تعبیر قرضی و همچنین واژهسازی از فراوانی بیشتری نسبت به ديگر فرايندها برخورداربودهاست.
در بخش دوم تحقیق واژهها و اصطالحات تخصّصی كاربردی در آموزش رايانه و فناوری
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واژههای کلیدی :روايت ،گذرايی ،زبانشناسی انتقادی ،سبکشناسی ،زاوية ديد.

 -1مقدّمه
زبان ،نهادی اجتماعی و نظامی وابسته به فرهن

جامعه است كه از دگرگونیهای

اجتماعی تأثیر میپذيرد و همواره درحال تحوّل است و نسبت به عوامل اجتماعی
برونزبانی واكنش نشانمیدهد (صفوی .)12 :9921،به عبارت سادهتر ،دگرگونیهای
اجتماعی وپیشرفت علم و صنعت از عوامل مهم در تغییر زبانند و اين تغییر بیش از هر
سطحی ،در سطح واژگان بروز میكند .در اين میان اشارهكردن به معانیِ جديد ،واژگانی
نو میطلبد تا گويشوران در آن جوامع از قافلة پیشرفت عقبنمانند .اين مهم ،يعنی خلق
واژگان يا معادلگزينی برای واژگان بیگانه بر عهدة فرهنگستان زبان است .از ديگر وظايف
فرهنگستان ،اشاعة معادلهايی است كه بهتصويب اين نهاد رسیدهاست چراكه به هر میزان
هم كه واژگان مصوّب مناسب و دقیق باشند ،اگر اهل علم و فن از وجودشان بیاطالع
باشند به نگین انگشتريی میمانند كه فقط در صندوقچهای امن نگهداری میشوند و كسی
از وجودشان مطّلع نباشد.
-1-1بیان مسئله
براساس مصّوبة گروه واژهگزينی فرهنگستان زبان و ادب فارسی« ،واژهگزينی
فرآيندیاست كه در طیّ آن برای يک مفهوم مشخّص علمی ،فنّی ،حرفهای يا هنری
معموالً يک و در مواردی بیش از يک لفظ برگزيده يا ساختهمیشود (گروه
واژهگزينی .)91 :9988،در امر واژهگزينی و معادليابی ،فرهنگستان موظّف به رعايت
اصولی میباشد ،ازجمله اينکه )9« :توسعة علمینیازمند زبان علمیاست )7،زبان علم در
ايران فارسیاست و بايد فارسی بماند )9 ،زبان علمیفارسی برای بقا نیازمند واژهگزينی
سازمانيافته و روشمنداست» (گروه واژهگزينی.)71 :9988،
توسعة هر كشور و حضور در فعالیتهای علمیدر گروِ توجه به نقش زبان در فرآيند
توسعه می باشد .اگر زبانی با ورود واژگان بیگانه بمباران شود ،نه تنها واژگان آن زبان بلکه
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اليههای ديگر زبان نیز ،همچون صرف ،نحو و حتی آواهای زبان ،دگرگونی را
تجربهمیكنند (منصوری.)91 :9921 ،
نکته اينجاست كه اگر فرهنگستان و ساير نهادهای عالقمند به زبان فارسی در
معادليابی آنقدر سريع عملكنند كه هريک از واژگان بیگانه معادلی داشتهباشند،
درنهايت اين مخاطبان و گويشوران هستند كه تصمیم به پذيرش نوواژه میگیرند .همچنین
میزان پذيرش واژگان با عوامل متفاوتی از جمله عوامل زبانی در ارتباطاست.
نظربهاينکه تاكنون تحقیق مستقلی در زمینة بررسی فرايندهای واژهسازی در يک حوزة
علمیدر ايران صورتنگرفته و باتوجهبه اينکه ظهور معادلهای مصّوب فرهنگستان در
كتب تخصصی هر رشته میتواند به معنای پذيرش معادلهایِ فرهنگستان باشد ،تحقیق
حاضر در نظر دارد ابتدا به شناخت فرايندهای غالب واژهگزينی و معادليابی توسط
فرهنگستان در حوزةرايانه و فناوری اطالعات بپردازد و پس از آن معادلهای موجود در
كتب تخصّصی اين رشته را با معادلهای مصّوب مطابقتدهد تا به میزان پذيرش واژگان
مصّوب پیبرد .سواالت تحقیق بدين قرار است:
 .9فرهنگستان زبان و ادب فارسی از چه فرايندی بیش از ساير فرايندها در معادليابی
واژگان حوزة رايانه و فناوریِ اطالعات استفادهكردهاست؟
 .7میزان پذيرش مطلق و نسبی معادلهای مصّوب فرهنگستان در كتب آموزشی رايانه و
فناوریِ اطالعات چقدراست؟
 -2-1پیشینۀ تحقیق
گزينش واژه يا عبارت در زبان مقصد بايد بهگونهای باشد كه معنی و مفهوم اولیة خود
را حفظنمايد و همچنین تأثیر برابری در زبان مقصد ايجاد نمايد (صفوی.)11:9988،
صفوی به هنگام بحث دربارة گزينش واژه و واژههای قرضی ،اين دسته از واژهها را به دو
گروه اصلی تقسیم میكند .به اعتقاد وی« :گروهی از اين واژهها معادلی در زبان
قرضگیرنده ندارند و بههنگام ورود ،شکافی را در واژگان زبان فارسی پرمیكنند .گروه
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دوم ،واژههايی هستند كه در زبان قرضگیرنده معادل دارند و وجودشان غیرضروری
مینمايد و به همین دلیل شکافی را در واژگان زبان قرضگیرنده پرنمیكنند ،ولی میتوانند
بهاختیار مترجم انتخابشوند» (صفوی.)19-11 :9988 ،
به گفتة داريوش آشوری ( )717:9917زبان مجموعهای از واژههای كنار هم پیچیده
نیست بلکه چفتوبستی درون آنهاست كه بافت كالم را میسازد .طباطبايی( )791:9911
نیزخاطرنشان میكند كه پساز آنکه با رعايت اصول يادشده ،معادل فارسی برای واژهای
ساختهشد بايد آنرا در چند بافت در سطوح مختلف متن(مثالً عبارت ،بند ،جمله ،كالم) به
كاربرد تا مشخّصشود كه آيا با ساختمان آن بافتها تجانس آوايی ،معنايی و دستوری
دارد يا خیر؟ دلیل اهمیّت اين موضوع را منشیزاده وشريف ( )71 :9981در اين نکته
میدانندكه بسیاری از نوواژههای ساختهشده به علّت همین عدم تجانس و تناسب در
بافتهای مختلف نتوانستهاند رواجيابند.
طباطبايی()71 :9921متذكّرمیشود كه هرگاه به هر روشی نوواژهای برای پديده يا
مفهومیساختهشود كه پیش از آن كلمة متداولی برای آن وجودداشتهباشد ،در چنین
شرايطی تغییر واژة متداول بسیار دشواراست و آن نوواژه بعیداست بتواند در میان اهل زبان
تداوليابد چراكه دراينحالت يکی از شرايط واژهسازی يعنی نیاز ،وجود ندارد.
ازاينگذشته،نعمتزاده ( )997 :9922معتقداست كه درصورت انتخاب معادلهايی
شفاف برای واژههايی بیگانه ،بازهم احتمال تداوليافتن آنها اندک است چراكه واژة
شفاف طبعاً غیربسیط خواهدبود ،حالآنکه واژة بیگانة متناظر آن تیره و بسیط و
يکجزئیاست و در شرايط يکسان ،جامعة زبانی واژة يکجزئی را بیشتر میپسندد .اين
بدانمعنیاست كه اهل زبان خواستار واژههای كوتاه و غیرثقیل میباشند ،خواه اين واژه
بومیيا بیگانه باشد.
احمدیپور ( )21 :9981به عوامل برونزبانی مؤثّر بر پذيرش نوواژههای
عمومیفرهنگستان پرداختهاست .يافتههای وی حاكی از آن است كه عامل آگاهی از
حضور و وجود نوواژه و دانش گويشوران ،و همچنین عوامل نگرش مثبت يا منفی
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گويشوران نسبت به مفیدبودن نوواژه و میزان كاربرد نوواژهها ،با يکديگر همبستگی مثبت
و معنیداری دارند.
مجد( )91 :9988ضمن درنظرگرفتن اصول نهگانة فرهنگستان در واژهگزينی ،و با
هدف نقد و بررسی واژگان پیشنهادی اين نهاد در حوزههای مختلف علمی 11 ،واژة
پیشنهادی مصّوب فرهنگستان را واكاویكردهاست .ازجمله معايبی كه در نتايج اين
پژوهش به آنها اشارهشده ،عبارتنداز :نامفهوم بودن واژة معادل ،افراط در ترجمة
تحتالفظی ،حذف های غیرضروری ،عدم پايبندی به دستور زبان فارسی ،و خالف ذوق
بودن معادلها.
مطالعة تحقیقهای يپیشین نشانمیدهدكه تاكنون پژوهشی در ايران انجامنشده كه
واژههای مصّوب فرهنگستان را در يک حوزة علمی به طور جامع بررسیكردهباشد .تحقیق
مجد به بررسی تنها  11واژه و آن هم از علوم مختلف پرداخت و از اينرو نمیتواند
فرايندهای غالب برای مترجمین يا عالقمندان به يک حوزة تخصصی به دستدهد.
همچنین ،بهاستثنای احمدیپور هیچيک از پژوهشها به عوامل مؤثّر برپذيرش نوواژههای
فرهنگستان ،آن هم نوواژههای غیرعمومینپرداختهاند .لذا تحقیق حاضر تالشیاست در
جهت رفع شکاف موجود در پیشینة مربوط به نوواژههای تخصّصی مصّوب فرهنگستان در
حوزة رايانه و فناوریِ اطالعات و میزان پذيرش آنها در كتب تخصصی اين رشته.
 -9-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
بررسی زبانهای دنیا نشانمیدهد كه هیچ زبان پويا و زندهای عاری از واژههای بیگانه
نیست و اين بدانسبباست كه جوامع ،واژههای مربوط به نوآوریها را از واژگان بیگانه
اقتباسمیكنند تا خود را با تحوّالت زمان همسو و هماهن

كنند .مشکل ورود واژههای

بیگانه به ديگر زبانها اين است كه جوامع رفتهرفته رن

وبوی زبان رسمیخود را

ازدستداده ،از غنا و اصالت زبانها كاسته و زبانهای بومیفقیرمیشوند .درنتیجه ،زبان
رسمیكشورهای واردكنندة علم ،جای خود را به ديگر زبانهای جوامع پیشرفته و صاحب
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علم و صنعت میدهد .زبان فارسی نیز از اين قاعده مستثنینیست ،بهطوریكه برخی از اين
واژههای بیگانه چنان عمق و ريشه يافتهاند كه باوجود تالشهای چندين سالة فرهنگستان
برای معادليابی واژهها و اصطالحهای بیگانه در حوزههای متفاوت هنوز از واژههای بیگانه
در گفتار و يا حتّی در كتب علمیاستفادهمیشود .از ديگر فعالیتهای برنامهريزان واژگانی
در جوامع ،معادليابی برای نوواژگانی است كه هرروزه در حوزههای مختلفِ
علمیشکلمیگیرند .اما سیل ورود واژگان چنان عظیماست كه نهتنها فرهنگستان بلکه
شركت كلّ جامعة عالقمند به زبان فارسی ،مترجمین ،سیاستگذاران آموزشی و ديگران
را نیز میطلبد .اين گروه از افراد در صورتی میتوانند به كار معادليابی صحیح بپردازند كه
با فرايندهای معادليابی رايج آشناگردند.
روششناسی
ازآنجاكه تحقیق حاضر به فرايند انتخاب معادلهاپرداخته ،ازبین معادلهایِ مصّوب
فرهنگستان مجموعهای از واژهها و عبارتهايی كه از ديدگاه پژوهشگران حاضر از اهمیّت
و كاربرد بیشتری برخورداربودند ،انتخابشدند .در ابتدا 917،واژة انگلیسی با معادلهایِ
مصّوب آنها در فرهنگستان موردبررسیقرارگرفتند و با بهرهگیری از راهکارهای مقابله با
خأل واژگانیِ شقاقی( )972-999 :9917معادلهایِ پیشنهادی در هفت دسته جایگرفتند و
فراوانی واژگان در هر دسته شمارششدند.
سپس ،هفت كتاب در حوزة رايانه و فناوریِ اطالعات موردبررسیقرارگرفت .از میان
واژگان بررسیشده 911 ،واژه در كتب درسی يافتشدند .پس از آن میزان مطابقت آنها با
واژگان مصّوب موردبررسیقرار گرفت .واژگان بنا به میزان مطابقتشان به سه دسته
تقسیمشدند :واژگان با پذيرش مطلق كه در تمامی موارد با معادلهایِ مصّوب فرهنگستان
يکسانبودند ،واژگان با پذيرش نسبی كه عالوه بر معادل مصوب فرهنگستان معادلهایِ
ديگری نیز داشتند ،و عدم پذيرش واژگانی كه شامل واژگان مصّوبی بودند كه در هیچيک
از كتابها يافتنشدند.
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-2بحث
ازآنجاكه فرايند معادليابی در تمام واژگان يکسان نمیباشد ،گاه مؤلّفههای معنايی
واژة مبدأ را میتوان در زبان مقصد به سهولت معادليابی كرد و گاه اين فرايند با
پیچدگیهايی همراهبوده و طیّ چند مرحله صورت میپذيرد.
 -1-2تحلیل یافتهها
در مقالة حاضر سعیشدهاست خطّمشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در معادليابی
اصطالحات حوزة علم رايانه مورد بحث و كنکاش قرارگیرد .شقاقی ( )9917به بررسی
خأل واژگانی در زبان مقصد و شیوههای مقابله با اين پديده میپردازد .از منظر وی خأل
واژگانی در ترجمه زمانی رخ میدهد كه زبان مقصد فاقد لفظ و قالبی برای بیان مفهومی از
زبان مبدأ باشد .خأل واژگانی بر دو نوعاست :خأل واژگانی نسبی و خأل واژگانی مطلق.
 -1-1-2خأل واژگانی نسبی :اگر مترجم بخواهد واژهای را ترجمهكند كه در زبان
مبدأ حاوی مؤلّفه های معنايی بیشتری نسبت به واژه موجود در زبان مقصد باشد ،خأل
واژگانی ،نسبی خواهد بود .در ترجمة چنین مفاهیمیمیتوان از دو فرايند معادليابی
توصیفی و معادليابی فرهنگی استفادهكرد .دادههای تحقیق حاضر وجود معادليابی
توصیفی را در حوزة رايانه و فناوری اطالعات تايید مینمايد .در معادليابی توصیفی،
مؤلّفههایِ معنايی به واژه مقصد افزوده و مفهوم آن راتحديدمیكند .از اين جمله می توان
به عبارتِ حفظبانام كه معادل ( ، (save asآزموندربسته معادل ()black box testing
و آزمون در باز معادل ( (white box testingاشاره نمود.
 -2-1-2خأل واژگانی مطلق:در انتقال برخی مفاهیم از زبان مبدأ كه در زبان
مقصد بهطوركلّی جديد محسوبمیشوند ،مترجم با خالئی صددرصد برای بیان اين
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مفاهیم مواجهمیشود .در برخورد با چنین واژههايی اولین وظیفة مترجم همانا درک مفهوم
دقیق آن كلمات و فهرستكردن مؤلّفههای معنايی نهفته در آنها و يافتن معادلهايی
پوياست وبا استفاده از يکی از شیوهها و راهکارهای زير امکانپذيراست.
 -1-2-1-2پدیدههای قرضی :رايجترين شیوة مقابله با مشکالت ناشی از خأل
واژگانی مطلق در ترجمه ،استفاده از پديدههای قرضیاست .انواع پديدههای قرضی شامل
موارد زير میباشند:
 -2-2-1-2واژۀ قرضی :عبارتاست از قرض گرفتن و به كاربردن عین واژهها و
عبارات زبان مبدأ به شیوة آوانويسی و يا حرفنويسی در زبان مقصد .برای مثال ،معادل
واژة ) )computerرا كه در زبان فارسی پديدهای نواست «كامپیوتر» مینويسند .مفهوم
واژههایِ قرضی در زبان مقصد با گذشت زمان ،تکرار و تمرين روشنمیگردد .دراينمیان
فرهنگستان از اين فرايند برای نامگذاری برخی از واژگان رايانه و فناوری اطالعات
استفادهنمودهاست كه به طور مثال میتوان مودم معادل واژة ) ، (Modemبلوتوث معادل
) ،)Bluetoothاينترنت معادل ) )internetو وب معادل( (Webرا نام برد.
واژه ()%7.99از واژگان مصوب به دستهبندی واژة قرضی تعلّق داشت كه در پیوست
فهرستشدهاند.
معموالً پس از ورود واژة قرضی به زبان قرضگیرنده ،از فرايند آمیزش قرضی
استفادهمیشود .ازاينرو،در آن زبان تركیبهايی ساختهمیشوند كه نیمیاز مواد سازندة
آن قرضی و نیمیديگر بومیمیباشد .در معادليابی واژههای رايانه و فناوری اطالعات نیز
با اين پديده روبرو هستیم از جمله اينها :بروننت معادل (، (Extranetدروننت معادل
( ،)intranetوبیزيون معادل ( )web TVو كدبندیكردن معادل(  (encodeهستند.
بررسی واژگان نشانداد كه  91واژة( )%1.11مصّوب ،كه در پیوست فهرستشدهاند با
فرايند آمیزش قرضی معادليابی شدهاند.
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 -9-2-1-2ترجمۀ قرضی :در اين فرايند ،مترجم واژه را به صورت تحتاللفظی
ترجمهمیكند .به اعتقاد باطنی ،مترجمان بايد به اين نکته نیز توجهنمايند كه استفادة مفرط
و سهلانگارانه از اين روش باعث لطمهديدن زبان مقصد و ظهور تركیبات نامانوس و
پذيرفتهنشدنی میشود (باطنی .)81 :9911 ،بهطورمثال ،میتوان ) ) Bluetoothبا معادل
دندانآبی را جزء تركیبات نامانوس رايانه دانست كه بین مفهوم و كاربرد اين اصطالح و
معادل آن هیچ هماهنگی وجود ندارد .از جمله عباراتی كه به اين شیوه معادل يابی شده اند
می توان به دادههای گردآوریشده معادلِ ) )collected dataو پرونده دادهها معادلِ
) )data fileاشاره نمود.
 )%71.81(19واژه با اين فرايند معادليابی شده بودند و در پیوست آمدهاند.
 -4-2-1-2تعبیر قرضی :در اين روش مترجم با رمزگشايی مفهوم واژةبیگانه،
مشخّصكردن مؤلّفههای معنايی و بهكارگیری واژگان بومیزبان مقصد ،واژه را
تعبیرمیكند .اخیراً نیز فرهنگستان در گزينش معادل برای واژههای خارجی اين روش را به
كارگرفتهاست .در تحقیق حاضر تنها  )%9.97(1واژه بهصورت تعبیر قرضی معادليابی
شدهبودندكه در پیوست آمدهاند .به عنوان مثال :قلم معادل( ،)fontاسمرمز معادل
) )passwordو همهگذر معادل)) (Universal Serial Bus (USBنمونههايی از
اين دست میباشند.
 -9-2-1-2ترجمه و تعبیر قرضی :در مواردی مترجم میتواند از تلفیق دو روش
اخیر ،معادل گزينش نمايد .در اين روش ،بخشی از واژة خارجی به واژهای بومیترجمه
میشود و مترجم بخش ديگری را تعبیرمیكند .اشارهگر معادلِ ((pointer؛ نامهدان معادلِ
) )mailboxو پايینبر (كلید) معادلِ )) )down arrow (keyمیباشند.
 )%91.11(911واژه ،با اين فرايند معادليابی شدهبودندكه در پیوست فهرستشدهاند.
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 -6-2-1-2تغییر قرضی:در اين روش «به واژههای كه در زبان بومی وجود دارد
يک بار معنايی تازه دادهمیشود » (باطنی .)89: 9911 ،اين شیوة معادليابی را تعمیم معنايی
نیز مینامند .فرهنگستان از اين فرايند در گزينش معادل برای برخی از مفاهیم رايانه و
فناوری اطالعات استفادهكردهاست :مانند گذرگاه بهجای) ،(busبرونبُرد بهعنوان معادلِ
) ،)exportپايانة غیرهوشمند معادلِ ( ،)Dumb terminalنشانکمعادلِ
) )bookmarkو درونبُرد معادل( .)importالزم به ذكر است كه اين واژهها معانی
پیشین خود را حفظكرده اند.
)%9.12( 97واژه ،بدين ترتیب معادليابیشدهاند و در پیوست آمدهاند.
 -7-2-1-2معادلیابی بهکمک واژهسازی یا تعریف :مترجم میتواند از
طريق واژهسازی يا به اصطالح «سکّهزنیواژه» معادلی لغوی و پويا برای مفهوم مذكور در
زبان مقصد ايجادكند .بهعنوانمثال ،میتوان به پايگاه بهعنوان الگوی ساخت وبگاه،
نمکدان برای ساخت نامهدان ،دربان برای پردهبان و برقكار برای ساخت عبارت وبكار
اشارهكرد .عباراتی كه در حوزة رايانه با اين شیوه معادل يابی شده اند عبارتند از :واگَرد
معادل ( ،)undoانباشتگر معادل accumulatorو تلیک معادل(  )clickمیباشند.
تعداد واژگانی كه با اين فرايند معادليابی شده بودند)%91.1( 17واژه بود .خالصة
نتايج اين بخش در جدول  9نشاندادهشدهاست.
جدول  :1فراوانی و درصد فرایندهای به کارگرفتهشده توسط فرهنگستان
فرايند

ترجمه

تعبیر

واژهسازی

ترجمه

آمیزش

تغییر

واژة

و تعبیر يا تعريف

قرضی

قرضی

قرضی

قرضی قرضی

قرضی
فراوانی

911

17

19

91

97

2

1

درصد

91.11

91.1

71.81

1.11

9.12

7.99

9.97
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 -2-2میزان تطابق اصطالحات موجود در کتب رایانه و فناوری اطالعات با
معادلهای مصّوب فرهنگستان
در بخش دوم تحقیق ،اصطالحات تخصّصی كاربردی در علم رايانه و فناوری اطالعات
مصّوب فرهنگستان با معادل همان اصطالحها در كتب مذكور مقايسهشدند .پس از بررسی
اين معادلها ،سه دسته رابطه بین معادلهای مصّوب فرهنگستان و معادلهای موجود در
كتب حاصلشد .دستة اول :معادلهای موجود در كتب با معادلهای مصّوب متفاوتاند.
دستة دوم :معادلهای موجود در كتب با معادلهای مصّوب يکسانهستند .دستة سوم :شامل
معادلهايی میشود كه در كنار معادل مصّوب معادلهای ديگری نیز دارند .جداول7،9،1
اين سه دسته را به طور خالصه نشانمیدهند.
جدول:2معادلهای غیریکسان با معادلهای مصّوب فرهنگستان
مصّوب معادل غیر يکسان در معادل مصّوب معادل غیر يکسان در

معادل
فرهنگستان

كتب رايانه

فرهنگستان

كتب رايانه

جويشگر

موتور جستجو

گزينگان

منو

كارساز

سرويسدهنده ،سرور

حفظكردن

ذخیرهكردن،
ذخیرهسازی

از میان  911عبارت بررسی شده  )%11.11( 81 ،واژه وعبارت به كاررفته در كتب با واژهها
و عبارتهای مصّوب فرهنگستان يکسان و منطبق نمیباشند.
جدول:9معادلهای یکسان با معادلهای مصوّب فرهنگستان
عبارات يکسان در كتب رايانه و فناوری اطالعات و مصّوب فرهنگستان
پنجره

واژهپرداز

نرمافزار

سختافزار

صفحهكلید

چاپگر

اينترنت

نامكاربری
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از میان 911واژه)%78.12(19،واژه در تمامی كاربردهايشان با واژگان مصّوب فرهنگستان
مطابقتداشتند و میتوانگفت مورد پذيرش مطلق قرارگرفتند.
جدول : 4معادلهای یکسان و غیر یکسان با معادل مصوّب فرهنگستان
واژههای يکسان و غیر يکسان در كتب واژههای يکسان و غیر يکسان در كتب
رايانه با معادل مصّوب فرهنگستان
رايانه
قالببندی
پیوست

كامپیوتر ،رايانه
فرمتبندی،
قالببندی
ضمیمه ،پیوست

رايانه با معادل مصّوب فرهنگستان
 Pasteكردن،

چسباندن

چسباندن

پیوند

لینک ،پیوند

پوشه

فولدر ،پوشه

از میان  911واژه )%91.11( 79 ،واژه در اين دسته قرار میگیرند كه برای يک واژه يا
عبارت مصّوب فرهنگستان چند معادل در كتب رايانه و فناوری اطالعات بهچشم میخورد
ومیتوانگفت مورد پذيرش نسبی قرارگرفتند.
نمودار  :1میزان پذیرش واژگان مصّوب فرهنگستان در کتب آموزشی رایانه
و فناوری اطالعات
100
14.96

28.57

56.46
1
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 -9-2تفسیر یافتهها
يافتههایِ مربوط به اولین پرسش تحقیق ،حاكیازآناست كه بیش از يکسوم واژگان
مصّوب فرهنگستان ( )%91.11در زمینة رايانه و فناوری اطالعات براساس فرايند ترجمه و
تعبیر قرضی معادليابیشدهاند .فرايند واژهسازی يا تعريف در دومین رتبة فراوانی
قراردارد( .)%91.1همچنین ترجمة قرضی تنها يکپنجم ( )%71.81از واژگان بررسیشده
در اين پژوهش را تشکیلدادهاست .از طرفی ،فرايندهای واژة قرضی و تعبیر قرضی از
كمترين میزان فراوانی برخوردارند .اين بخش از نتايج مبیّن آناست كه بیشاز نیمیاز
واژگان مصوّب فرهنگستان كه با فرايندهای ترجمه و تعبیر قرضی و واژهسازی و تعريف
برساخته شده اند .اين بدان معناست كه فرهنگستان به ترجمة تحتاللفظی واژه بسندهنکرده
بلکه تعبیر و كاربرد واژه در زبان مقصد را نیز به ترجمة واژة بیگانه افزودهاست و نیز در
معادليابی به شیوة واژهسازی با توجه به قوانین ساختواژه ازجمله افزودن وند به ريشة
واژه ،اقدام به ساخت واژه و عبارت نو نمودهاست .از اينرو اين بخش از نتايج با يافتههای
مجد ( )9988مبنی بر افراط در واژگان با ترجمة تحت اللفظی مغايراست .در رتبة دوم
قرارگرفتنِ فرايند واژهسازی ،نمايانگر پويايی و غنای زبان فارسیاست ،بدينمعنی كه زبان
فارسی نیز میتواند و بايد زبان علمیباشد .با داشتن زبانی رسا و غنی میتوان به انتقال
دانش پرداخت و میتوان بهاستقاللرسید.
تعلّقگرفتن میزان كمیاز واژگان به دستة واژگان قرضی نمايانگر نقش فعّال و پويای
فرهنگستاناست ،چراكه نشانمیدهد برای واژگانی كه بهنظر جايشان را در میان گويشوران
بازكردهاند ،نیز معادلهايی برساختهشده است.
يافتههایِ مربوط به دومین پرسش تحقیق نشانداد كه میزان پذيرش مطلق معادلهای
مصّوب فرهنگستان در اين حوزه ٪78.12است؛ بدينمعنی كه ٪78.12واژگان مصّوب در
تمام كتابهای بررسیشده به كاررفتهبودند .میزان پذيرش نسبی معادلهای مصّوب
٪91.11بود كه در كنار معادلهای مصّوب ساير معادلها نیز يافت میشوند.اين
درحالیاست كه ٪11.11معادلهای مصّوب حتی يک بار نیز در اين كتابها به
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كارنرفتهاست .عدم پذيرش واژگان مصّوب فرهنگستان میتواندداليل متعدّدی داشتهباشد،
ازجمله :اين واژهها و عبارتها مدّتهاست در ذهن مردم حکّ شدهاند و جايگزينكردن
اين الفاظ با معادلهای مصوّب نیاز به زمان و كار بنیادی و ريشهای داردكه اجتماعی و
روانشناختی باشد (ويدا شقاقی.)997 :9917،
از ديگر داليل پذيرش نسبی يا عدم پذيرش واژگان مصوّب میتواند مغايرعملكردن با
برخی اصول واژهگزينی باشد .ازجمله اصولیكه در برخی موارد بیاهمیّت پنداشتهشدهاند،
اصل سوم و ششم است .بنابر اصل سومِ اصول و ضوابط واژهگزينی ،واژة برساخته بايد
مطابق با قواعد آوايی فارسی بوده و از واژة بیگانه كوتاهتر باشد و يا دستكم از آن بلندتر
نباشد .اصل ششم حکم می كند :واژة برساخته بايد زودياب و روان باشد و بر اصل شفافیّت
معنايی و ساختاری واژه تأكید دارد .از جمله موارد متناقض با اين اصول میتوان به
معادلهای بريدهدان ( ،)clipboardو كارساز ()serverاشارهكرد كه مورد اول بهدلیل
دربرداشتن دو صدای «د» با اصل خوش آوايی و مورد دوم به دلیل ابهام در معنی و كاربرد
واژة برساخته در ساير بافتها ،با اصول واژهگزينی مغايرند .در اين میان چه بسیار واژگانی
هم بودند كه از واژة بیگانه بلندتر ظاهرشدند مانند :همگذاریكردن ()assembleو پوشة
نامههایدريافتشده (.)inbox folder
مسئلة ديگر كه با خوشآوايیِ واژگان بیارتباط هم نیست ،خوشساختار بودن
آنهاست .بدينمعنی كه واژه بايد قابلیّت كاربرد در بافتهای مختلف مثل بند ،جمله و
گروه را داشتهباشد (طباطبايی .)97:9921 ،برای مثال ،شايد واژة «موشی» بهعنوان معادل
واژه بیگانة «موس» جالب باشد ،امّا نمیتوانگفت «روی موشی تلیک چپكن» و يا واژة
«دندانآبی» كه معادل و ترجمة تحتالفظی «بلوتوث» است ،شايد بهصورت مجزّا معادل
خوبی باشد ،امّا نمیتوان جملة «دندان آبیات را روشنكن» را يک تركیب خوشساختار و
ملموس دانست .عالوهبراين ،واژهای كه استعمال آن مفهومیرا در ذهن شنونده
برمیانگیزد ،واژهای معنیداراست و آن كه نتواند چنین مفهومیرا بر انگیزد بیمعنیاست
(باطنی .)11:9911 ،بدين ترتیب ،واژههايی مانند بلوتوث ،موس ،كلیکكردن و فونت كه
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بهجرأت میتوانگفت همة كاربران فارسیزبان معنی و كاربرد آنها را میدانند ،بهدشواری
می توان واژة بیگانه دانست؛ چراكه اين واژهها آنچنان در جامعة زبانی نهادينه شدهاند كه
هیچ واژة ديگری نمیتواند اين مفاهیم را در ذهن اهل زبان بر انگیزد.
ازطرفديگر ،علّتِ يافتن كلماتی غیر از واژگان مصّوب فرهنگستان میتواند مربوط به
نظری و سلیقهای عملكردن گردآورندگان كتابها باشد .اگرچه فراوانی كاربرد واژهها و
در نهايت ماندگاری آنها بستگیِ مستقیم با خوشساختی واژگان دارد ،امّا بايد پذيرفت كه
خوشساختی و بدساختی آنها امری عینی و كمیّتپذير نیست و دستخوش ذوق و سلیقة
شخصی افراداست.
 -9نتیجهگیری
جايگزينكردن واژهها و اصطالحات علمی و فنّی كه مطابق با اصول تعیینشدة
فرهنگستان باشد ،امری است ضروری ،چراكه هم از بیقوّتی و بیاصالتی زبان فارسی
میكاهد و هم باعث میشود زبان فارسی نزد گويشورانِ آن ،زبانِ علم شناخته شود و زبان
علم بماند .از نتايج تحقیق حاضر چنین برمیآيد كه اگر حتی به اشتباه فرهنگستان را تنها
متوّلیِ امر واژهسازی بدانیم ،اين نهاد رسالت خود را انجامدادهاست .بدينمعنی كه تقريباً
تمام واژگان بیگانة حوزة رايانه و فناوری معادلی در زبان فارسی دارند .اما ،تا جايی كه به
كاربردیكردن و پذيرش واژگان مربوط میشود ،نوواژگان پیشنهادی نتوانستهاند تمام
وكمال مورد پذيرش كاربران حوزة رايانه و فناوری اطالعات قرارگیرند .نظر به اينکه
فرهنگستان نمیتواند تنها متولّی واژهسازی و رواج نوواژهها در جامعه باشد ،انتظارمیرود
نتايج چنین تحقیقاتی كاربرد آموزش را برای آن دسته از اقشار كه خود را در سرنوشت
واژگان سهیم میدانند ،پررن

تر نمايد.
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پیوست :فهرست معادلهایِ فرهنگستان درحوزۀ رایانه و فناوری اطالعات به
تفکیک روش معادلیابی
پدیدههای قرضی
واژۀقرضی : bit:بیت: code ،كد : byte ،بايت.
آمیزشقرضی :decode:كدگشايیكردن :web site،وبگاه :black webber،خالفکار
(وب) :webber،وبباز ،وبكار :web mastering،وبداری :webcaster،وبپخشگر،
 :web basedوببنیاد :weblogger،وبنوی :surfing, web surfing،وبگَردیweb ،
 :camوببین : World Wide Web (WWW( ،جهانوب.
ترجمۀ قرضی:compressed data:دادههای فشرده :text format،قالبمتنی،

Word

 :processingواژهپردازی :user name ،نامكاربَر :computer crime ،جرم رايانهایdata ،
 :analysisتحلیلدادهها : transferred data،دادههایرسانده : send،ارسال: bluetooth،
دندانآبی :page setup،تنظیم صفحه : print preview،پیشنمای چاپ :copy،رونوشت
(برداشتن) :page layout ،صفحهآرايی :customize،سفارشیكردن : addressee،مخاطب،
 : addressنشانی : addressing،نشانیدهی،

FTP

:anonymous

قاپبینام،

: acceptance testآزمونپذيرش:access ،دستیابی : cryptogram ،رمزنگاشت: debug،
اشکالزدايیكردن :bottom up design ،طراحیپايینبهباال :attachment ،پیوست،
 :printed circuit boardتختهمدار چاپی :circuit board،تخته (مدار)،

vertical

 :scrollingنَوَردش عمودی :biochip ،زيستتراشه:application package ،
بستهكاربردی :chat ،گپزدن : asynchronous learning ،يادگیری ناهمزمان: standby ،
آمادهبهكار : m learning, mobile learning،يادگیریسیار : stop ،ايستblended ،
 :learningيادگیری تلفیقی :user ID،شناسةكاربَر:adaptive maintenance ،
نگهداریوفقی :store،ذخیرهكردن :Local Area Network (LAN) ،شبکه داخلیdraft ،
 :پیشنويس :command processing ،پردازشفرمان :full screen،تمامپردهsoftware ،
:review

بازبینی

نرمافزار:personalize،

شخصیكردنcomputer،

:pocket

رايانةجیبی : pause (key)،مکث (كلید) :num lock (key) ،اعدادقفل (كلید)insert (،
 : (keyدرج (كلید) :escape (key)،گريز (كلید) :enter (key)،ورود (كلید):minimize ،
كمینهكردن :maximize،بیشینهكردن :application program ،برنامة كاربردیfunction ،
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 كاشف:data explorer ، تحلیلنیازها: requirements analysis ،) كار (كلید: (key)
Arithmetic Logic Unit ، نظاميادگیریتلفیقی:blended learning system ،دادهها
.واحدحسابومنطق:(ALU)
دگرساز:alt (key)،) راستبر (كلید:right arrow (key):ترجمه و تعبیر قرضی
:shift (key)،)پسبر (كلید: backspace (key)،) چپبر (كلید: left arrow (key)،)(كلید
 تبديلقفل:caps lock (key)،) مهار (كلید: control (key))تبديل (كلید
mouse pad، موشی: mouse، حفظكردن، حفظ: save، پنجرهبندی: windowing،)(كلید
 رايانه: laptop computer، جستوجوگر: searcher، كدگشايیكردن:decode،زيرموشی:
: redo، درستیسنجی نرمافزار: verify software ، واژهپرداز: word processor،كیفی
blind carbon ، صفحه كلید: keyboard ، ن. ر،رونوشت:carbon copy (cc) ،اَزنو
، برونخط:off line، برخط:on line، قفلشکن: cracker، م. ن. ر، رونوشت محرمانه: copy
cut and
:menu

، بردار و بچسبان: copy and paste ، درونداد: input، برونداد:output
driven ، گزينگان: menu ، پردهبان: screen saver، ببر و بچسبان:paste

: webcaster ، وبداری:web mastering ،) خالفکار (وب:black webber ،گزينگانی
، توپک: trackball، وبنويس: weblogger ، وببنیاد:web based

،وبپخشگر

data ، دادهگاه: data mart ، میانگیر:buffer ، بودگاه:Point Of Presence (POP)
data ، دادهكاوی: data mining ، داده پیرايی: data cleansing، دادهزايی: generation
: data dictionary ، دادهشار: data flow ، دادگان: database ، دادهبان:custodian
: text processor ، فراداده:metadata ، دادههای ردگیریشده: tracked data ،دادهنامه
:cursor ، بريدهدان: clipboard ، جويشگر:search engine ، رخنهگر:hacker ،متنپرداز
،رهیاب: router ، تلفنپیامنما: text telephone ، افزارهران:device driver ،مکاننما
hypertext ، ابرپیوند: hyperlink ، ناچرخه ای: Acyclic ، رانه خارجی: external drive
، پُر ريسه: hyper threaded ، آزمون الف: alpha test، آزمونب: beta test ، ابرمتن:
smart ، نماسازی: viewing ، پايانة غیرهوشمند: dumb terminal، جمع زن: adder
upper ، دورآموزی: tele education ، گذر داد: throughput، پايانه هوشمند: terminal
، اَبرَ رايانه: supercomputer ، پاياپیوند:permalink, permanent link ، بااليی:case

93شماره

248

نشریّۀ ادب و زبان

: telework center ، كاربَرپسند: user friendly ، دادههای بازنموده: represented data
، نرم افزار كاربردپذير:usable software ، ارتقادادن:upgrade،مركز دوركاری
، نواررانه، رانه نوار: tape drive

، روزآمدكردن:update ، خُردرايانه: minicomputer

:mainframe computer ، ذخیرهساز:storage device ، ريزپرداز:microprocessor
:real time ، رايانةكتابی: notebook computer ، بازآوردن:refresh ،بزرگرايانه
، متوقفكردن: shut down

، بازبیننرمافزا:software reviewer ،

بیدرن

، برنامه نويسی: programming ، پَسَندان: favourites، برنامهپذير: programable
، پايشگر، نمايشگر:monitor ، ثبت ورود: log on = sing in = log in ، ارسالی: outbox
hand held computer, ، دريافتی: inbox، ثبت خروج:log off, sing out, log out
 آموزش:Technology Based Training (TBT) ، رايانه جیبی:palmtop computer
.فنبنیاد
: surfing, web surfing ، پیشکار:proxy server ، گذرگاه: bus:تغییر قرضی
Active ، كارساز/  كارخواه: client / server ،) آغازه (كلید:home key،وبگَردی
. صفحه فعال كارساز: Server Page (ASP)
، وبگاه: web site،رايانه: computer:معادلیابی به کمک واژهسازی یا تعریف
: viewing ، بودگاه: Point Of Presence (POP) ، وبكار، وبباز: webber
:off line ، برخط: on line ، گزينگانی: menu driven ، گزينگان: menu،نماسازی
:web mastering ، پرده بان:screen saver ، درون داد:input، برونداد:output ،برونخط
، وبنويس: weblogger ، وببنیاد:web based ، وبپخشگر: webcaster ،وبداری
data ، دادهگاه:data mart ، وببین:web cam ، وبگَردی: surfing, web surfing
data ، دادهكاوی:data mining، دادهپیرايی:data cleansing ، دادهزايی:generation
:data dictionary ، دادهشار:data flow، دادگان:database

، دادهبان:custodian

، نَوَردش: scrolling ، بازآوردن: refresh ، نَوَرديدن: scroll ، توپک:trackball ،دادهنامه
:windowing ، نَوَردش عمودی:vertical scrolling ، جويشگر: search engine
alt ، افزايه: plug in, add on ، جهانوب: World Wide Web (WWW( ،پنجرهبندی
reset ،)پسبر (كلید: backspace key ،) آغازه (كلید:home key ،)دگرساز (كلید: key
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 : device driverافزارهرانpacket, ،

 : buttonدكمة بازنشانی : device ،افزاره،

 : datagramبست : computer ،رايانه : supercomputer،اَبرَرايانه: minicomputer ،
خُردرايانه :microcomputer ،ريزرايانه :microprocessor ،ريزپرداز:favourites ،
پَسَندانcomputer،

:simultaneous

رايانة

همپا،

:biometrics

زيستسنجه،

 :requirements analysisنیازكاوی :bounce ،واگشت :navigate ،ناويدن،
 : methodologyروشگان: router،رهیاب : external drive ،رانهخارجی: hyperlink ،
ابرپیوند : hypertext ،ابرمتن : client / server،كارخواه  /كارساز : Acyclic ،ناچرخهای،
 : queryپُرسمان : pad ،لَت : throughput ،گذرداد : test case ،آزمايهpermalink, ،
 : permanent linkپايا پیوند :text processor،متنپرداز : represented data ،دادههای
باز نموده :tape drive،رانهنوار ،نواررانه : verify software ،درستیسنجی نرمافزارproxy ،
 :serverپیشکار :usable software ،نرمافزار كاربردپذير.
فهرست منابع
الف)کتابها
 .9آشوری ،داريوش .)9917( .بازاندیشی زبان فارسی.چاپ پنجم .تهران :نشر مركز.
 .7باطنی ،محمّدرضا .)9911(.پدیدههای قرضی در زبان فارسی .زبان و تفکّر .تهران :نشر
زمان.
 .)9911( . _________ .9پدیدههای قرضی در زبان فارسی.زبان و تفکّر .تهران:
فرهن

معاصر.

 .1رضايی ،امیر احسان .)9981( .آموزش گام بهگام ویندوز  .7چاپ دوم ،تهران :انتشارات
فراهوش.
 .1سبزعلیگل ،مجید و موسوی ،سیّدعلی.)9917( .اطالعات و ارتباطات ،شاخۀ کاردانش.
تهران :شركت چاپ و نشر كتابهای درسی.
.)9917( .____________ .1مفاهیم پایه فناوری اطالعات ،شاخۀ کاردانش .تهران:
شركت چاپ و نشر كتابهای درسی.
 .2شکرريز،محمّدرضا .)9917( .شهروندالکترونیکی،شاخۀ کاردانش.تهران:شركت چاپ و
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نشر كتابهای درسی.
 .8شقاقی ،ويدا .)9917( .مبانی صرف واژه .چاپ ششم ،تهران :انتشارات سمت.
 ،── .1كورش .)9988( .هفت گفتار دربارۀ ترجمه .چاپ نهم،تهران :كتاب ماد.
 .91طباطبايی ،عالءالدين .)9921( .فعل بسیط فارسی و واژهسازی .مركز نشر دانشگاهی.
 .99گروه واژهگزينی .)9921( .واژههای مصوّب فرهنگستان زبان و ادب
فارسی:واژههای عمومی .1تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
 .97گروه واژهگزينی .)9988( .اصول و ضوابط واژهگزینی همراه با شرح و توضیحات.
ويرايش سوم،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
 .99موالناپور ،رامین .)9911( .مهارت سوم :واژهپردازی  .2117مهارتهای هفتگانه
کاربردی کامپیوتر .تهران :انستیتو ايزايران.
 .91موالناپور ،رامین .)9911( .مهارت ششم :ارائه مطالب  .2117مهارتهای هفتگانه
کاربردی کامپیوتر .تهران :انستیتو ايز ايران.
 .91ولینژاد ،منصور .)9917( .برنامهنویسی ویژوال بیسیک پیشرفته.جلداول .چاپ
چهارم،تهران :شركت چاپ و نشر كتابهای درسی.
 .91يارمحمدی ،لطف اهلل  .)9927(.شانزده مقاله در زبانشناسی کاربردی و ترجمه.
شیراز:انتشارات نويد شیراز.
ب) مقالهها
 .9احمدیپور ،طاهره« .)9981( .بررسی عوامل برونزبانی موثر بر پذيرش نوواژهها».
زبانشناخت .شماره  .9صص .918-21
 .7صفوی ،كورش« .)9921( .بررسی جامعهشناختی و زبانشناختی واژههای قرضی و انواع
واژههای قرضی در زبان فارسی» .نامة فرهن

 .شماره  ،91صص.999-11

 .9كافی ،علی« .)9921( .مبانی علمیواژهگزينی» .نامة فرهنگستان .شماره  .7صص.12-11
 .1مجد ،امید« .)9988( .نقد چهل لغت ترجمه شدة فرهنگستان زبان و ادب فارسی همراه با ارائة
پیشنهادهای جديد و روشهای اصالحی» .پژوهش زبان و ادبیات فارسی .شماره  .99صص
.79-9
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 .1منشیزاده ،مجتبی و شريف  ،بابک« .)9981( .بررسی واژههای عمومیمصوب فرهنگستان
زبان و ادب فارسی».زبان و ادب .شماره .71صص .719-798
 .1منصوری ،رضا« .)9921( .چرا و چگونه زبان فارسی بايد زبان علمیما باشد؟» .نشر دانش.
شماره  .1صص .71-97
 .2مهرامی ،علی« .)9982( .فرهنگستان زبان و ادب فارسی (رايانه و فناوری اطالعات)».گزارش
كامپیوتر.صص.99-9
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