طرحهاي پژوهشي گروه واژهـگزيني
ـگزيني فرهنگستان زبان و ادب فارسي فعاليت خـود را از سـال  ١٣٧٤آغـاز
ـگروه واژه
ِ
ـکردهـاست .اولين جزوه واژههاي
مصوب )واژههاي عمومي( ) Äنامه فـرهنگستان  ٬سـال
ّ
سوم ٬شماره دوم ٬تابستان  ٬١٣٧٦شماره مسلسل  (١٠در مرداد ماه  ٧٦منتشر شد .در
ـگروه همگام با تدوين اصول و ضوابطي براي واژهـگزيني و مـعادليابي بـراي واژههـاي
تخص صي )با همکاري فرهنگستان علوم و متخصصان( ٬چند طرح پژوهشي
عمومي و ّ
نيز اجرا و نتايج بعضي از آنها به صورت جزوه منتشر شده است که ٬به تـرتيب تـاريخ
ِ
انتشار ٬ذيًال معرفي ميشوند:
 .١عنوان طرح :بررسي اجمالي واژههايي که معناي گردهمايي دارند
تهيهـکننده :نسرين پرويزي
تاريخ انتشارـ :فروردين ٧٦

هدف  :کمک به يافتن معادل اصطالحاتي که سالهاست براي انواع گردهماييها به
ـکار برده ميشود ولي معناي دقيق و مصداق آنها براي فارسيزبانان روشن نيست.
روش کارـ  :واژههاي بيگانه ّ
دال بر گردهماييهاي گوناـگون جمعآوري شد .ريشه هر
واژه در زبان مبدأ ٬معناي آن در زبانهاي انگليسي و فرانسه ٬معادلهاي به کار رفته در
فارسي تاجيکي ٬اردو ٬عربي و فرهنگهاي فارسي از منابع گوناـگون
برابر آن در زبانهاي
ِ
استخراج شد .معادلهاي پيشنهادي فرهنگستان دوم براي اين واژهها و نظرهاي مردم
نيز مشخص گرديد .با کاوش در فرهنگ معين  ٬واژههايي که مـعناي گـردهمايي دارنـد و
ميتوان از آنها در ساختن معادلهاي مناسب استفاده کرد استخراج شد.

فرهنگستان

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
طرحهاي پژوهشي گروه واژهـگزيني

١٧١

 .٢عنوان طرح :الگوهاي واژهسازي در زبان فارسي )جزوه نخست(
مسئول طرح :حسين سامعي
مجريان طرح :پژوهشگران گروه واژهـگزيني
تاريخ انتشارـ :خردادماه ٧٦

هدف  :دستيابي به روشهاي گوناـگون و صحيح سـاخت واژه در زبـان فـارسي و
استخراج قواعد حاـکم بر فرايندهاي طبيعي ساخت واژه و شرايط عملکرد هر قاعده در
زبان فارسي.
قالب مجموعهاي محدود و معين از قواعد متمايز
روش کارـ  :الگوهاي واژهسازي در ِ
و مشخص بازنموده ميشود .در جزوه نخست ٬پسوندهاي فارسي بررسي و به مسئله
ساختواژه با استفاده از پسوند پرداخته شده است .همچنين معنا و نوع اجزاي ترکيب٬
معنا و نوع ترکيب حاصل ٬سبک وزايايي و فراواني آن با شواهد ارائه گرديده است.
 .٣بررسي دستوري ترکيبات ديوان حافظ
تهيهـکننده :مليحه تفسيري
تاريخ انتشارـ :خرداد ٧٦

هدف  :بررسي ساخت واژهها و ترکيبات در متون فارسي .به اين منظور ٬ابتدا اشعار
حافظ ٬که واژههايي خوشساخت و زيبا دارد ٬به لحاظ دستوري بررسي شد.
دسـتوري
روش کارـ  :ترکيبات مشتق و مرکب اشعار حافظ ٬بر اساس نوع و ساخت
ِ
ترکيب ٬بررسي و طبقهبندي شد .هـمچنين آمـاري از سـاختها ٬اسـمها ٬صـفتها و
وندهاي به کار رفته در آنها تنظيم گرديد.
 .٤عنوان طرح :واژههاي بيگانه کـتابهاي درسـي )بـخشهاي اول و دوم :دورههـاي
ابتدايي و راهنمايي(
ـگردآورندگان :مريم توسلي ٬احمد طاهريان
تاريخ انتشار :خرداد ٧٦

هدف  :استخراج واژههاي بيگانه کتابهاي مقاطع سهـگانه تحصيلي مـدارس بـراي
معادليابي در گروههاي واژهـگزيني تخصصي.
روش کار  :اين طرح در سه بخش آموزش ابـتدايـي ٬راهـنمايي و دبـيرستان اجـرا و

١٧٢
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فرهنگستان

ـگزارش بخشهاي اول و دوم )دورههاي ابتدايي و راهنمايي( منتشر شد .ابتدا ٬واژههاي
بيگانه کتابهاي مقاطع ابتدايـي و راهـنمايي بـا شـاهد مـثال و ذـکـر مـنبع اسـتخراج و
برگهنويسي شد .از حدود  ٦٠٠واژه برگهنويسي شده ٢٦٤ ٬واژه انتخاب و معرفي شد.
واژههاي مربوط به واحدهاي مقياس ٬اسامي خاص ٬اسامي عناصر و مواد شـيميايي٬
همچنين واژههايي که ٬طبق نظر شوراي واژهـگزيني فرهنگستان زبان و ادب فارسي ٬قديمي
و جا افتاده محسوب ميشود و معادلگزيني براي آنها ضرورت ندارد کنار نهاده شد.
 .٥واژههاي بيگانه کتابهاي درسيـــ بخش سوم :واژههاي شيمي و فيزيک
ـگردآورنده :مريم توسلي
تاريخ انتشارـ :شهريور ٧٦

هدف  :استخراج واژههاي کتابهاي درسي در مقاطع متعدد تحصيلي بـراي يـافتن
معادل اصطالحات پايه و عمومي.
ِ
روش کار  :واژههاي بيگانه کتابهاي شيمي و فيزيک دوره دبيرستان ٬با ذـکر شاهد٬
استخراج و برگهنويسي شد.
٦ـ  .مديريت واژهـگزينيـــ تشکيالت ٬روشها و اولويتها
تهيهـکننده :رضا منصوري
تاريخ انتشارـ :مهر ٧٦

هدف  :تهيه و تدوين اصول و دستور کـار و اطـالعات ضـروري بـراي گـردش کـار
ـگروههاي واژهـگزيني در فرهنگستان و به طور کلي ٬بـراي فـعاليتهاي واژهـگـزيني در
محافل علمي و تحقيقاتي کشور.
روش کارـ  :از استانداردهاي بينالمللي واژهـگزيني و منابع گوناـگون و تجربيات چند
ساله تهيهـکننده در امر واژهـگزيني استفاده شده است.
در جزوه ٬پس از طرح مسـئله انگـيزه واژهـگـزيني و اسـتاندارد سـازي ٬تشکـيالت
ـگــروههاي تـخصصي ٬روش کـار ٬شـيوه بـررسي و گـزينش ٬تـعيين اولويت واژههـا و
واژهنگاري شرح داده شده است .سياست کـلي واژهـگـزيني فـرهنگستان زبـان و ادب
فارسي پيش از اين در جزوه اصول و ضوابط واژهـگزيني منتشر شده بود و مباحث راهبردي
در اين جزوه مطرح شده است.

فرهنگستان

 .٧عنوان طرح:
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١٧٣

درباره پسوند  -ismو -ist

تهيهـکننده :مهنوش نشاط مبيني تهراني
تاريخ انتشارـ :آبان ٧٦

کـار مـعادليابي بـراي
هدف  :کمک به يافتن راهحـلي مـناسب و اخـتيار روشـي در ِ
واژههاي مختوم به پسوندهاي  -ismو  -istـ.
روش کارـ  :بـررسي کـاربرد ريشـههاي پسـوندهاي  -ismو

-ist

در زبـان انگـليسي و

متنوع علمي در زبان فارسي به کار رفته
معادلهايي که براي اين دو پسوند در حوزههاي ّ

است .عنوان مکتبهاي ادبي با ذـکر ويژگيهاي هر يک و معادلهايي که تاـکنون در برابر
آنها به کار رفته فهرست شده است.
٨ـ  .شيوه تهيه واژگان
تهيهـکننده :مهرآذر فارسي
تاريخ انتشارـ :دي ٧٦

هدف  :پيشنهاد روش تهيه و تدوين فهرست معادلهاي موجود در زبان فارسي براي
واژههاي بيگانه در هر رشته براي استفاده گروههاي تخصصي.
روش کارـ  :در اين جزوه نحوه گزينش منابع ٬استخراج واژهها ٬بـرگهنويسي يـا دادن
اطالعات به رايانه و ادغام منابع شرح داده شده و در پايان نيز نمونهاي از واژگان فيزيک
مرکز نشر دانشگاهي آمده است.
 .٩عنوان طرح :وندهاي زبان فارسي )ويرايش دوم(
مسئول طرح :مصطفي مقربي
مجري طرح :جميله حسنزاده
تاريخ انتشارـ :فروردين ٧٧

)ويرايش اول اين پژوهش در قطع بزرگتر و به تعداد محدود در بهمنماه  ٧٥منتشر شد(
هدف  :شناختن انواع وندها و کاربرد و نقش ترکيبي آنها در زبان فارسي براي کمک به
ساختن معادلهاي فارسي در برابر واژههاي بيگانه از طريق ارائه الگوهاي متعدد.
روش کار  :با استفاده از منابع گوناـگون ٬تمامي پسوندها و پيشوندها و مـيانوندهاي

١٧٤
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موجود در زبان فارسي و تعدادي از وندهاي کهن گردآوري شد .سپس براي هر يک از
آنها شواهدي از متون استخراج گرديد .اين وندها به ترتيب حروف الفبا و با عنوانهاي
وندهاي کهن ٬پيشوندها ٬ميانوندها ٬پسوندها آمده است .در برابر هـر ونـد ٬کـاربرد و
معني آن با ذـکر شاهد مثال آورده شده است .جزوه پيوستي درباره چند واژک مأخوذ از
زبان عربي در زبان فارسي ٬فهرست الفبايي وندها ٬و فهرستي بر اساس معني و عملکرد
وندها را نيز در بردارد.
 .١٠ترجمه چند متن استاندارد در زمينه واژهـگزيني
مترجمان :پژوهشگران گروه واژهـگزيني

هــدف  :ارتـقا ِء سـطح دانش پـژوهشگران گـروه در زمـينه واژهـگـزيني در جـهان و
استانداردهاي بينالمللي اين کار.
در اين زمينه ٬متنهايي بـا عـناوين راهـنماي اصـول واژهشـناسي  ٬واژهشـناسيـــ واژگـان ٬
واژهـگزينيـــ هماهنگسازي مـفاهيم و واژههـا مـنتشر شـده و مـتنهاي ديگـري بـا عـناوين
واژهشناسيــــ اصول و روشها  ٬واژگان استاندارد بينالملليـــ آمـادهسازي و روش ارائـه  ٬راهـنماي

مديريت پروژه استانداردسازي واژگان در دست ترجمه است.
عالوه بر جزوههاي مذکور ٬چند طرح پژوهشي براي ياري رساندن به متخصصان و
ـگرهـگشايي در امر واژهـگزيني در دست اجراست که در اينجا تنها به ذـکر نام آنها اـکتفا
ميشود :استخراج واژههاي نادر لغتنامه دهخداـ ؛ استخراج واژههاي پزشکي از فرهنگهاي
عمومي انگليسي و واژههاي بيگانه پزشکي از فرهنگهاي فـارسي؛ گـردآوري اسـناد
واژهـگزيني در ايران؛ گردآوري واژههاي بيگانه دايرةالمعارف فارسي مصاحب؛ معادليابي
براي وندهاي انگليسي؛ گردآوري واحدهاي شمارش در فارسي؛ گردآوري مصدرهاي
برساخته متون علمي؛ بررسي اختصارسازي در زبان فارسي و ساير زبانها و استخراج
قواعدي براي اختصارسازي در زبان فارسي.
محض نمونه گزارشي از طرح الگوهاي واژهسازي در زبان فارسي که به مسئوليت حسين سامعي تـهيه و
تدوين شده است از لحاظ عالقهمندان ميگذرد.
نسرين پرويزي

