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 چكیده

شود. گاهي عیی  واژه  ای از زبان يا گويش ديگر وارد زبان مقصد ميگیری واژگاني فرايندی است که طي آن واژهقرض

 گیرد. شود و گاهي تغییراتي در واژه مورد نظر صورت ميوارد زبان مقصد مي

ست. يكي از اهداف فرهنگستان زبیان و اد   ها قابل مشاهده اگیری زبان به درجات گوناگون در اکثر زبانفرايند قرض

سیازی، تصیويب   مناسب بیگانه ، تدوي  فرهنگ لغات و مطالعه در زمینه واژههای نافارسي پیراست  زبان فارسي از واژه

شیود.  های مصو  معادل با عدم پذيرش عمومي مواجیه میي  های بیگانه است. گاهي اي  واژههای معادل برای واژهواژه

 های مصو  فرهنگستان انجام پذيرفت . سازی مورد استفاده در واژههای  واژهش برای بررسي فراينداي  پژوه

واژه از  037ی عمیومي درمجمیوع   واژه مربوط بیه حیوزه   333شناسي و  واژه مربوط به حوزه زبان 983در اي  بررسي 

سازی مورد اسیتفاده در  تعیی  نوع فرايند واژهبنیاد و ی دفاتر منتشر شده فرهنگستان انتخا  شد، در بررسي واژههمه

اند. در پايیان  اشتقاق و ترکیب بیشتري  کاربرد را داشته –های اشتقاق، ترکیب هر واژه اي  نتايج بدست آمد که فرايند

جام و سازی و توانايي بالقوه زبان فارسي، راه درازی تیا رسییدن بیه انسی    های متنوع و گسترده واژههنوز با وجود فرايند

شناسیان  هیا وجیود دارد کیه بايید بیا تینش زبیان       يیابي آن های قرضي و معیادل داشت  هماهنگي کامل بی  ورود واژه

 کشورمان اي  نقیصه رفع گردد.

 

 

 

 گیری زبانيسازی، فرهگستان زبان و اد  فارسي، قرضهای واژهها: فرايندواژه کلید
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 مقدمه -5-5

 بیا  ارتبیاط  بیه  هیا سیان ان نییاز  یواسیطه  به، اجتماعي روابط در و گروهي زندگي مت  در و انساني اجتماعات در زبان

 نیی   زبان، اجتماعي روابط و هاسازمان شدن ترپیچیده و بشری اجتماعات تحول با(. 39: 3393، مدرسي) آمد پديد، يكديگر

 رفتهرفته و گرديد تحول دچار، انساني گوناگون هایجامعه ارتباطي نیازهای برآوردن جهت در و ارتباطي نظام يک عنوان به

 (.                                                 37: 3393 ،مدرسي) کرد پیدا تریکامل و ترپیچیده شكل

 و هاجنگ، سیاسي و اقتصادی، فرهنگي برخوردهای، صنعتي و علمي هایپیشرفت و تحوالت، اجتماعي هایانقن    

 اجتمیاعي  هیای سیازمان  در را تغییراتي و مايندنمي ايجاد انساني هایجامعه در هاييدگرگوني غیره و شهرگرايي و مهاجرت

 .(39: 3393، مدرسي) گردندمي سبب

 بیرای  بتوانید  تیا  شیود میي  دگرگیوني  دچیار  نیی   جامعه آن زبان دهدمي رخ جامعه در که تحوالتي دنبال به بنابراي 

 .(39: 3393، مدرسي) باشد آماده همواره جامعه ارتباطي نیازهای با رويارويي

، زبانیه  دو هیای گیروه  پیدايش، زباني گیریقرض مانند متفاوتي هایصورت به است ممك  تحوالت گونهاي  زباني آثار

 (.39: 3393، مدرسي) کنند پیدا تظاهر زبان يک کامل حذف و آمیخته هایزبان پیدايش

، زبیاني  گییری قیرض  عنو تري معمول. شد قائل آن برای گوناگوني انواع توانمي که است عام روندی زباني گیریقرض

تمیا   فوری و مستقیم ینتیجه واقع در و شودمي يافت هازبان یهمه در گوناگون درجات به که است واژگاني گیریقرض

 .است مختلف زباني هایجامعه میان غیره و اقتصادی، سیاسي، فرهنگي برخوردهای در ها

: 3393، مدرسیي ) هسیتند  مشیاهده  قابل هازبان يبرخ در نی  دستوری و واجي هایگیریقرض محدودتر سطحي در

 صیورت  که شود تغییراتي چنان دچار اصلي زبان صورت است ممك  دهد رخ وسیع بسیار سطحي در گیریقرض اگر(. 373

 يیا  زبیان  غنیای  سبب تواندمي گیریقرض": است نوشته شقاقي کهچنانهم، برود بی  از آن دستوری یپیكره حتي و اصلي

 ماننید  هیايي هدف با شمسي 3339 سال در ايران فرهنگستان دلیل همی  به(. 333: 3393، شقاقي)" .گردد آن مرگ باعث

 تأسیی   فارسیي  خیط  اصین   نیه زمی در مطالعیه  و لغات فرهنگ تدوي ، خارجي نامناسب هایواژه از فارسي زبان پیراست 

 .گرديد

 .گرديد متوقف خرهباال و يافت کاهش رفتهرفته آن فعالیت 3337 سال از  اما

 در 3337 سال در و شد تأسی  فارسي زبان گسترش و حفظ، پااليش هدف با ايران زبان فرهنگستان 3399 سال در

 سیوم  یدوره فارسي اد  و زبان فرهنگستان نام با 3307 سال در سپ . گرديد ادغام فرهنگي تحقیقات و مطالعات مؤسسه

 .کرد آغاز را خود فعالیت

واژه از آن پیراسیت   و فارسي زبان نوسازی هدف با و سازیواژه زمینه در بیشتر ايران در زبان ري یرنامهب هایفعالیت

 .( 339:3393، مدرسي) است گرفته انجام بیگانه های
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 دانشیجويان  و اسیتادان ، هیا دبیرسیتان  و هیا دبسیتان  آمیوزان دانش و معلمان، مترجمان، هنرمندان، شعرا، نويسندگان

 هایگونه و زبان با که هستند هاييگروه جمله از کارمندان و گوناگون علمي هایرشته متخصصان و پژوهشگران، اهدانشگاه

 (.309:3393، يمدرس) آشناترند زباني مسائل و هانارسايي با جهت همی  به و دارند سروکار بیشتر آن مختلف

 حید  چیه  تیا  و کدامنید  فارسیي  زبیان  در سیازی ژهوا فرآيندهای که است سؤال اي  به پاسخ در سعي پژوهش اي  در

 است؟ کرده استفاده اسنمي انقن  از بعد مصو  کلمات در، موجود فرآيندهای از فارسي اد  و زبان فرهنگستان

 

 پژوهش مسأله بیان -5-2

 بیه  زبیاني  از نیی   آن نیام  با زباني برچسب غالبا گرددمي معرفي ديگر فرهنگ به فرهنگي از تازه ایپديده که هنگامي

. اسیت شده نامیده واژگاني گیریقرض، ديگر زباني واژگان در زبان يک اصطنحات و هاواژه ورود اي . شودمي وارد ديگر زبان

 پر به نیاز هاآن تري مهم که استشده ذکر متعددی های انگی ه و داليل زباني های گیریقرض برای(. 97: 3393، مدرسي)

 برخیي  کیاربرد  از وپرهی  هازبان از بعضي فرهنگي - اجتماعي اعتبار. آيد مي بوجود ارتباط امر در که است هاييخنء کردن

 عنیوان  زبیاني  هیای گییری قرض توجیه برای که هستند داليلي از نی  دارند ناخوشايند مفهومي يا صورت که زباني عناصر از

 ،اشیتقاق  هیای فرايند جمله از رودمي کار به متعدی هایروش جديد هایهواژ ايجاد برای(. 337: 3393، مدرسي)  استشده

 هیم . شد خواهد داده توضیح مشرو  طوربه هاآن یدرباره دوم فصل در که...  و سازی کوتاه، بديع سازی واژه، تكرار ،ترکیب

 خیود  اهیداف  راستای در تنش و سعي وجود با که گفت سخ  است روبرو آنها با فرهنگستان که مشكنتي از توانمي چنی 

 بیه  تیوان میي  موجود مشكنت جمله از. است بوده روبرو کمي اقبال با مصو  هایواژه عمومي پذيرش و نبوده موفق چندان

-بیي  ،بیودن  نیامفهوم  قبیل از ايراداتي به نی  و جامعه در موجود منفي هاینگرش و هاداوریپیش و هاتفاوتي بي ،هامقاومت

-در نامهپايان اي .کرد اشاره مصو  های واژه از برخي در آشنا نا و سخت تلفظ و بودن دارخنده و شدن ترجمه غلط و دلیل

 دلییل  چه به و میشود استفاده سازی واژه برای هاييروش چه از فارسي اد  و زبان فرهنگستان در کند روش  تا است صدد

 بررسیي  و سیازی  واژه فراينیدهای  از شیناختي  هیا سؤال اي  به گوييپاسخ برای.  انديافته کاربرد کمتر برخي و بیشتر بعضي

 .رسدمي نظر به ضروری هاآن ايجاد یشیوه نظر از فرهنگستان مصو  هایواژه

 

 پژوهش انجام اهمیت و ضرورت -5-9

 اجتماعي، فرهنگي، فني، علمي مختلف هایحوزه در لحظهبهلحظه و روزاف ون تحوالت و بشری هایدانش گسترش با

 ايی   از بسییاری . ساخت مناسب هایواژه بايد مفاهیم اي  برای که شوندمي ايجاد جديدی مصاديق و مفاهیم...  و سیاسي و

 جديید  دسیتاوردهای  نیازمنید  زبیاني  جامعیه  هیر  طبیعي طوربه لذا، آيندمي پديد زبان انگلیسي گويشوران میان در مفاهیم

 را خیود  زبیاني  و قیومي ، ملیي  هويیت و  هستند آن نیازمند طرفي از و است نيانسا علوم و فني و علمي هایحوزه در بشری

 یواژه جیای  بیه  جديد معنای اي  تا دهندمي تشكیل مفاهیم اي  معادل هایواژه ساخت برای نهادهايي الجرم. کنند حفظ

 .يابد رواج مردم میان در بومي واژه با بیگانه

 از هايابيمعادل گاهي و شودمي هاواژه بودن ذه  از دور و بودن دارندهخ حتي و بودن غیرزيبا باعث سازیسره گاهي

 تاجیكستان و افغانستان زبانانفارسي جامعة سوی از که باشدمي...  و ترکي و عربي مانند غیرفارسي هایزبان به بیگانه زبان

 و کیفیي  ارتقیای  شیود  بهتیر  علمي و فارسي بانز در يابيمعادل و سازیواژه کیفیت هرچه. شود پذيرفته راحتيبه تواندنمي
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 ترتییب  ايی   بیه . افتید میي  مفید وط  بقای و اتحاد و انسجام برای آن دنبال به و شودمي ضمانت زبان ماندن زنده و پويايي

 .شودمي آشكار هاپژوهش گونه اي  ضرورت و اهمیت

 

 هاپژوهش سایر با پژوهش تمایز وجه -5-4

 در سیازی واژه فرآينیدهای  برحسب بندیطبقه و فرهنگستان مصو  کلمات از گروهي در ظرن دقت و مطالعه سبب به

 .استشده ويژه توجه(  9-3-3)بخش   وندهاشبه به چنی هم. است متفاوت ها سايرپژوهش با فارسي زبان

 

 پژوهش اهداف -5-1

، انسیاني  هایزبان واژیساخت الگوهای تبیی  و تشريح، سازیواژه امكانات گسترش و شناسيزبان علمي بنیاد تقويت

 اصیول  از فرهنگسیتان  انحرافات و مشكنت بررسي، آن چرايي و گیردمي کاربه بیشتر فرهنگستان که فرآيندهايي شناسايي

 زبیان  در سازیواژه فرآيندهای زايايي و بسامد بررسي، زباني جامعه سوی از بودن پذيرفتني و زيباشناسي و منطقي و علمي

 .باشدمي پژوهش اي  اهداف ج ء سيفار

 

 پژوهش سؤاالت -5-6

 کدامند؟ فارسي زبان در متداول سازیواژه فرآيندهای -3

 دارند؟ را کاربرد بیشتري  فرهنگستان مصو  هایواژه در سازیواژه فرآيندهای از يککدام -3

 

 پژوهش دامنه -5-7

 نیی   و شیود مي توضیحاتي داده  کافي هایمثال با همراه آن عانوا و سازیواژه فرآيندهای خصوصبه و صرف زمینه در

 چیا   دفیاتر  از پیژوهش  ايی   در. شیود مي ذکر مطالبي فرهنگستان در مصو  کلمات پیكره و گ ينيواژه قوانی  درخصوص

 بیه  سیازی  واژه هیای  فرايند توصیف برای و است شده استفاده ها داده انتخا  برای فارسي اد  و فرهنگستان طرف از شده

 .است شده مراجعه صرف و شناسيزبان تخصصي مقاالت و کتب

 .  است شده انجام ایکتابخانه صورت به بررسي اي 

 

 اخالقی مالحظات -5-8

 .مطالب ذکر در راستي و امانت حفظ در سعي

 



 

 

 

 

 

 

 فصل دوم:

 پژوهش ادبیات
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 مقدمه -2-5

 معرفیي  بیه  ،پیژوهش  نظری مباني طر  با سپ  و هاآن تاريخ رتیبت به، مرتبط مباحث پیشینه به ابتدا فصل اي  در

  معرفي فرهنگستان توسط استفاده مورد گ ينيواژه اصول چنی  هم. شودمي پرداخته سازیواژه برای متداول هایفرايند

 اند.شده

 پیشینه -2-2

 هیای واژه که کندمي بیان « آن هایيژگيو و نو هایواژه »عنوان با خود ارشد کارشناسي نامهپايان در( 3390)اوحدی

، پراکنیده  هیای واژه بردن کار به. شود ساخته زبان واژه ساخت بخش به توجه با و محدود پايه هایواژه از وریبهره با بايد نو

 .نمايدمي مشكل نی  را يادگیری امر و کرده زياد را حافظه بار و فشار قرضي و ريشهناهم

 را گفتارهیا  اي  «معاصر فارسي زبان در سازیواژه امكانات و هاشیوه» عنوان با مقاالت سلسله يک در( 3307) صادقي

 مرکیب  افعیال  در سیازی واژه امكانات از هاآن صدر در و کندمي آغاز معاصر فارسي زبان در(  derivation) اشتقاق از بحث با

 اسیت گرفتیه  قیرار  محققیان  از بعضیي  یحملیه  مورد فارسي انزب بودن زايا غیر و عقیم عامل عنوان به اخیر هایسال در که

 .کندمي گفتگو

 و هیا  پیشیوند  - فارسیي  میورد  در «امیروز  فارسیي  در واژه اشتقاقي ساخت »عنوان با خود کتا  در( 3303) کلباسي

 .  استآورده توجهي قابل مطالب هاپسوند

 و پیردازی  نظريیه  کیه  کنید میي  بییان  «گ ينيواژه و زیساواژه علمي مباني »عنوان با خود یمقاله در( 3309) کافي

 و اصیل  یدرباره امكان حد تا که استوکوشیده شودمي موکول منسجمي علمي نظام داشت  به گ ينيواژه امر در نقد خاصه

 .نكند داوری جانبدارانه ایضابطه يا روش

 سیازی واژه هیای فراينید  و فارسي دستور از ملکا طوربه «3 فارسي دستورزبان »عنوان با خود کتا  در( 3303)انوری

 .استکرده صحبت اشتقاق و ترکیب

 - زبیاني  فعیالیتي   گ ينیي واژه کیه  دارد اشیاره  «گ ينیي واژه در اسیتدالل  »عنیوان  با یامقاله در( 3309) زاده نعمت

 حیل  و ادراک و تفكر مثل ذه  عالي هایفرايند بر چون است شناختي. دارد سروکار زبان با چون است زباني. است شناختي

. نیسیت  زحمتبي، دادن گوش و گفت  سخ  چون هاييفعالیت خنف بر، شناختي-زباني فعالیت اي  اما .است متكي مسئله

 ،اسیت  قائیل  مسیئله  حل برای( 39، 39ص ،3339) پولیا که ایمرحله راچه و است مسئله حل نوعي او گمان به گ ينيواژه

 .دارد مصداق نی  گ ينيواژه در، کردن نگاه عقب به و نقشه اجرای، نقشه ر ط، مسئله فهمیدن يعني

 بیديع  بیان به «سخا طوفان نو  » مانند ترکیباتي ذکر با «خاقاني سازی ترکیب »عنوان با یامقاله در( 3383)دشتي

 .استنداده قرار هتوج مورد را آن زباني و شناختي زيبايي کارکرد اما است کرده بسنده ترکیبات بودن رسا و
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 اد  و زبیان  فرهنگسیتان  مصیو   عمیومي  هایواژه بررسي»عنوان با خود اثر در( 3389) شريف، زادهمنشي طرفي از

 و زمیاني هیم  موانع دقیق بررسي و فرهنگستان گ ينيواژه ضوابط و اصول علمي نقد تحقیق اي  هدف که اندنوشته «فارسي

 .است زباني درون

 هیا کاسیتي  رفیع  جهت تكمیلي اصول و گرفته قرار تحلیل مورد فرهنگستان گ ينيواژه ضوابط و اصول تحقیق اي  در

 اصول به توجه با و کاربردشناختي، معنايي، دستوری ديدگاه از فرهنگستان مصو  هایواژه کلیه سپ . است شده پیشنهاد

 .است شده نقد و بررسي مذکور معیارهای و

 و سیازی واژه یشییوه ، واژه سیاختمان  بیا  آشنايي را خود هدف «صرف مباني »نوانع با خود کتا  در( 3383)شقاقي

 .اسیت  کتیا   اصلي موضوع نی  زبان در جديد هایواژه ساخت  چگونگي. داندمي بسیط غیر هایواژه ساختار تحلیل ینحوه

-نمیي  مطیر   درآن خاصیي  رفيص نظريه و دارد اختصاص صرف در سازیواژه قواعد و بنیادی مفاهیم توصیف به کتا  اي 

 .شود

 و سازیواژه فرآيندهای در بدن اعضای نام نقش بررسي »عنوان باخود  ارشد کارشناسي نامهپايان در( 3388) زادفرخ

گرفتیه  شیكل  انسان بدن هایاندام نام برمبنای که است هاييواژه از مملو زبان که استکرده اشاره «زباني هایاستعاره خلق

 هیای پديیده  از انسیان  درک در تیوجهي  قابیل  نقیش ، عینیي  ایحوزه عنوان به بدن گرايانشناخت ديدگاه طبق که چرا. اند

 هیا واژه اي  درصد 37 از بیش که آنست از حاکي گرفته صورت مربوطه داده3399 برمبنای که پژوهش اي . دارد غیرانت اعي

. باشیند میي  مرکیب  واژیسیاخت  لحاظ از آنها درصد 39 و بوده اسم هاواژه اي  از نیمي. اندگرفته خود به استعاری کارکردی

 .هستند اضافه حرف عنوان به و گرفته قرار شدگي دستوری جريان در بدن هایاندام از برخي نام اي  بر عنوه

 زبیان   دو در علمیي  سازیواژه یمطالعه  »عنوان با خود ارشد کارشناسي نامهپايان در( 3388) مقدم عبدی چنی هم

 در علمیي  هایواژه ساخت روش مطالعه به زبان در علمي سازیواژه برای بهینه هاييروش يافت  هدف با « انگلیسي و عربي

 .استکرده مقايسه فارسي زبان در نو مفاهیم برای واژه ساخت هایشیوه با سپ  و پرداخته انگلیسي و عربي زبان  دو

 معیايبي  کلیي  شر  به «هاآن اصن  و فرهنگستان در شده ساخته علمي لغات نقد» باعنوان یامقاله در( 3388)مجد

 در و کیرده  مطیر   مقالیه  ايی   در سیازی لغت یشیوه يک سپ  و است پرداخته دارند فرهنگستان یشده ترجمه لغات که

 :استشده آورده زير در که استنموده درج را شده اصن  لغات جدولي

 بجیای  آيیوا  و پیارک  بجیای  مانیک  ماننید . نیسیت  زوديیا   و فهم قابل هرگ  معادل غتل معنای يعني : نامفهوم -5

 .هیدروزول

 شیشیش  لغیت  ماننید  نیسیت  فارسیي  زبیان  دستور با منطبق موردنظر لغت دستوریِ ساختار يعني : غلط دستور-2

 داشیت  توجه بايد. اندتهساخ مصدر اسم آن از سپ  و ساخته را شیشیدن انگی شگفت مصدر ابتدا که، شدن ایشیشه بجای

 بنهیای  تمیام  بیه  را، «ش» ايی   تیوان نمیي  يعني. است سماعي بلكه نیست قیاسي، مضارع ب  به مصدرساز شی  اف ودن که

 ايی   در کیه آن بیر  اف ون. است نادرست دويدن از دوش اما، درست، رفت  از روش چنانكه. ساخت مصدر اسم و اف ود مضارع

 .  است زبان قواعد خنف، پنداشت  «شدن ایشیشه» مضارع ب  را «شیش» اصوالً( شیشیش) خاص مورد

 باسیتان  و پهلیوی  هیای زبان يا دری فارسي دستوریی مرده عناصر از که معنا اي  به:  دستوری یمرده عنصر -9

 marking off ةترجمی  در گیذاری عنمت تختال لغت در «اَل» پسوند از استفاده مانند اندساخته جديد لغت و کرده استفاده

slab 
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-شده ترجمه اللفظيتحت صورتهب تنها خاصیتش و کاربرد به توجه بدون، موردنظر لغت : اللفظیتحت ترجمه -4

 (.است «زمی  آ  زيرِ سطحِ»، لغت اي  اصلي معنای. )رساندنمي را مفهومي که hydrosphere بجای آبكُره لغت مثنً است

 دلییل بیي ، لغیات  از حروفي يا حرف، فارسي زبانی شده شناخته اصولِ خنف که آنست منظور : دلیلبی حذف -1

 بجیای  «دبیا  هیوا » و، گسیترنده  و فشیارنده  بجیای  «گسیتر  فشیر » ماننید  اسیت گرديده معنابي لغت بالطبع و اندشده حذف

 . Notice for airmanی ترجمه در.«پرواز دستورالعمل»

 «بندنید میي  نیوزادان  بیه  کیه  پوششي» بعنوان اي  از پیش پوشک که چرا، کاوِر بجای پوشک مانند: ذوق خالف -6

 .  After Cooler ترجمة در «نهايي کنندةخنک» بجای «ک خنک پ » يا استشده شناخته

 انتخیا  ، اندچیده هم دنبال که قطار هایواگ  برای شمارش واحد را رده مثنً : اندشده ترجمه غلط که لغاتی -7

 و «شیوند میي  چیده هم روی که آجر هایرده» مثنً عموديست هایچیدني برای شمارش واحد «رده» که ليحا در اندکرده

 !واررده نه شوندمي چیده واررشته که قطار هایواگ  همی  مانند برد بكار بايد را «رشته» لغت، افقي هایچیدني برای

 .اندشده داده نشان جدول در «دلیلبي» یاختصار عنمت با که : اندشده ترجمه دلیلبی که لغاتی -8

 جديید  لغیت   بیه  تعمیم قابل استعاریی شیوه به يا است داشته وجود فارسي زبان در آنها معادل قبنً که لغاتي يعني

 .اندبیگانه

 کهاليح در اندبرگ يده را «ديرانه» معادلِ «است بار کردن تخلیه دير  خسارت» معنای به که demurrage بجای مثنً

 معنیا  همیی   کیه  دارنید  وجود...  و تاوان، ديرکرد، جريمه، خسارت مانند لغاتي زبان در زيرا نیست جديد لغت اي  به نیازی

 (.دارد هم دستوری و معنايي عیب، ديرانه، اينكه از بگذريم) روندمي بكار

 :مقاله اي  در سازیلغت یشیوه

 از تلفی   چیون  لغیاتي  بیرای  معادل ساخت بنابراي  شودمي خارج رجمهت اولويت از باشد ترقديمي لغت چقدر هر -3

 .الكتروآنسفالوگرافي مانند باشد مانده باقي نامفهوم چنانهم، قدمت علیرغم کهآن مگر ندارد ل ومي نگارنده لحاظ

 زول آئرو جایهب «وي  هوا» مانند لغاتي بنابراي ، ترمومتر بجای دماسنج مانند باشد مفهوم حتماً شده ساخته لغت -3

 .نیست قبول قابل

 مصدرسیاز  «ش» زيیرا  نیست قبول قابل «رسو » جایهب «نشست » بنابراي ، باشد فارسي زبان دستور با منطبق -3

 .چسبدنمي ماضي ب  به

 تنهیا  ولیي  دهید مي انجام متعددیِ خدمات «نشانيآتش سازمان» مثنً وجهي چند اشیاء برای گذارینام وجه يک -9

 .است رفته بكار آن گذارینام در( آتش نشاندن) آنها از ييك

 راه» ولیي ، distillate tower بجای تقطیر برج مانند( موارد همه نه) موارد برخي در اللفظيتحت یترجمه پذيرش -9

 .نیست قبول قابل آند بجای «باال

 یوتیکبآنتي جایهب «چرک ضد» يا «ک خشک چرک» مانند، شيء کاربرد براسا  -3

 (اب ار نوعي) باريک دم مانند شيء شكل براسا  -0

 .قورباغه شنای مانند، طبیعت در ديگر شیئي به شيء شباهت براسا  -8
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، پلیمرسیازی  ماننید  ايیم سیاخته  مشتق آن از و برگ يده بسیط پايه لغت  بعنوان را بیگانه لغت  يک موارد بعضي در -9

 .استشده پذيرفته ترجمه بدون «پلیمر» لغت آن در که( اندنهاده امن قرضي آمی ش را شیوه اي  زبانشناسان)

 زبان یزنده عناصر از استفاده -37

 اگر و گلر بجای باندروازه مانند باشد ترطوالني اصلي لغت از معادل لغت  استممك  گاهي که نكته اي  پذيرش -33

 «دانپرونده» بجای «انپروند» مانند شودمي معنا کنیم کوتاه را ترجمه باشد قرار

، کی  پیاک  بیرف  ماننید  اسیت  پذيرش قابل راحتيهب ترکیب سه تا، فارسي زبان پذيریترکیب خصلت به توجه با -33

 .گلگیرسازی

 بیه  چنانكیه  دارنید  را خیود  خیاص  کاربردهیای  کیدام  هر و ندارد عیبي شيء يا مفهوم يک برای لغت چند وجود -33
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، سیازی اختصیار  فراينید  چهار هایمحدوديت و امكانات» عنوان با خود ارشد کارشناسي نامهپايان در( 3388)شیلگاني

 سیو  يیک  از اول بخیش  داردمیي  نبییا  کاربردی و نظری بخش دو در «معاصر فارسي در آمی ش و سازیسرواژه، سازیکوته

 99-37 سیني  هایرده در ورگويش 37، است پژوهش میداني کار حاصل که دوم بخش و است اجتماعي شناسيزبان شامل

، سیازی کوتیه ، سیازی اختصیار  فراينید  چهیار  از واژه 379 از متشیكل  اینامهپرسش بررسي مورد نمونه. اندشده انتخا  سال

 پیشینهادی  داليیل  مییان  از نیی   را آن يیا  پیذيرش  داليل ،واژه پذيرش می ان انتخا  اسا  بر .تاس آمی ش و سازیسرواژه

 در اجتمیاعي  عوامیل  تیأثیر  و شیناختي  هیای بررسیي ، آماری هایتحلیل و هاداده آوریجمع از پ . کنند انتخا  گرپرسش

 بیه  موافقنید  هاواژه کردن کوتاه فرايند با ورانگويش یهمه، کلي طور به که استداده نشان واژه يک پذيرش می ان انتخا 

 .باشد برخوردار آهنگيخوش و معنايي شفافیت یعمده ويژگي دو از واژه کهشرطي

«  نحیو  و صیرف  اسیتقنل  و فارسي زبان سازیواژه فرآيندهای» عنوان با خودی مقاله در( 3389) طباطبايي طرفي از

 :  است داده پاسخ چنی  زير سوال به 3389 زمستان و پايی  ومد سال شناسيزبان هایپژوهشی مجله در

 آورد؟ شمار به نحو از ایزيرمجموعه راآن توانمي يا است مستقلي دستگاه واژه ساخت آيا

 :از عبارتند شده ارائه داليل تري مهم. رسدمي بنظر ترموجه نحو و صرف استقنل پذيرش

 .اندهسته فاقد پیچیده هایواژه از بسیاری شمار اما دانهسته دارای نحوی هایگروهی همه 

 اج ای معاني جمع سر و است ويژه، ها آن معني اما دارند پذيربینيپیش معنايي مرکب هایواژه از زيادی بسیار شمار 

 .است متفاوت شانسازنده هایواژه دستوری یمقوله با مرکب هایواژه از ب رگي شمار دستوری مقوله. نیست شانسازنده

 اما کرد تقسیم گروه زير دو به را هااسم توانمي اسا  اي  بر کندنمي تبديل صفت به را آنها «ی -» اشتقاقي پسوند 

 .دارند همانندی نحوی رفتار و نیستند معتبر نحو در زيرگروه دو اي 

 .است متفاوت نحوی هایگروه و مرکب هایواژه در تصريفي تكواژهای جايگاه 

 زبیان  در سیازی دوگان يا تكرار ساختواژی فرايند بررسي »عنوان با خود ارشد کارشناسي نامهپايان در (3389) نیاتقي

 مكیرر  یکلمیه  و شیوند میي  سیاخته  سیازی دوگیان  بیا  مختلیف  هایزبان هایواژه از تعدادی که آوردمي «آذربايجاني ترکي

 عیدم  خیاطر بیه  يیا  داشته، شماریبي، انبوهي، تداوم، اف ايش،  سخ تأکید، شدت مفهوم سازیغني و تقويت چون مفاهیمي

 گرفتیه  بكیار  باشیند میي  مشابه ديگرهم با که صداهايي يا و بوده ن ديک بسیار همديگر به که مفاهیمي يا اتکلم عی  تكرار

 .دارد وجود صدا تشابه آخر صدای و اول صدای در شده سازیدوگان کلمات ساختار اسا  در. شوندمي

 جامعیه  در همیواره  انسیان  کندکیه میي  بییان  «مخفي زبان سازیواژه هایفرايند» عنوان با یامقاله در( 3389)مؤمني

 مايیل  ، اجتمیاعي  هنجارهای به ندادن ت  علت به که اندبوده نی  افرادی همیشه و. هست و بوده اجتماعي ارتباطات نیازمند

 بیروز  بدون بتوانند تا اندکرده خاصي زباني یگونه ايجاد به مبادرت پ . شود ارآشك گويشوران ديگر بر مكالماتشان اندنبوده

 و اسیرار  ندارند تمايل که هاييگروه از يكي. نامندمي مخفي زبان را زباني یگونه چنی . بپردازند يكديگر با ارتباط به مشكل

، واجیي  فراينیدهای  دارای ديگیر  زبیان  هیر  ماننید  ،مخفیي  زبان. هستند جوانان و نوجوانان شود فاش ديگران بر مكالماتشان

 .  است خود خاص معنايي روابط و واژیساخت

 به خاص اسامي از گذر، ن ديک تعبیر، معنايي گسترش، ابداع:  از عبارتند آمده بدست سازیواژه فرايندهای نهايت در

 .ادغام و سازیکوتاه، رکیبت، سازیسرواژه، واجي ج ء، سازیمخفف، عك  معنای با واژه، گیریقرض، عام
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 سیعدی  بوسیتان  در ترکییب ی شییوه  بیه  سیازی واژه فرآينید  توصییف  عنیوان  با ی خود نامهپايان در(  3397)جباری

 ترکییب ) آن اشكال که است کرده اشاره او. است کرده بررسي را سعدی بوستان در ترکیب یشیوه به سازیواژه فرآيندهای

 توجیه  با و بررسي و تحقیق از پ  سازیواژه الگوهای پژوهش اي  در. شودمي مربوط زبان ژیساختوا دستگاه به( اشتقاق و

 83 در تییره  ايك  نظری ديدگاه از سازیواژه براسا  مرکب واژه3980 تعداد گرديد استخراج زمینه اي در مربوط منابع به

 .شدند بندیطبقه مرکب حرف و قید و فعل، صفت، اسم گروه پنج و الگو

«  ش 3307 و 3397 دهیه  دو در سازیواژه فرايندهای تطبیقي بررسي» عنوان با ایمقاله در( 3397) پوشنه، چیمه 

 .اندآورده مطالبي مطبوعات سیاسي ژانر در

 اهمیییت بیییان ضییم  « فارسییي زبییان در اختصارسییازی قییدمت » عنییوان بییا ایمقالییه در( 3397) شییريفي، زاهییدی

 ايی   قیدمت  ،پهلیوی  خیط  و باسیتان  فارسي میخي خط از هايينمونه ذکر با، فارسي زبان در آن هایويژگي و اختصارسازی

 نیی   و زبیان  بیا  هیا آن یرابطه و کوشيکم و اقتصاد اصل دو معرفي با و اتدداده نشان ايراني هایزبان در را سازیواژه فرايند

 .انددانسته پذيرتوجیه را فرايند اي ( 3933) مارتینه و( 3999) زيف ديدگاه بیان

 از فارسیي  – انگلیسیي  دسیتور  حیوزه  اصیطنحات  تطبیقیي  بررسیي  عنوان با خود ینامهپايان در (3397) زادهدهقان

شیده  بررسیي  و شیده  گردآوری ایکتابخانه روش به که پژوهش اي  از برگرفته نتايج که استکرده بیان معیارسازی ديدگاه

 :که دهدمي نشان، اند

 .دارد وجود تخصصي شناسيزبان فرهنگهای در اييهکاستي( الف

 نمايیان  شناسیي زبیان  تخصصیي  هایفرهنگ در نقیض و ضد هایمعادل چنی هم و اصطنحات تكثر و نابساماني(  

 .است

 .است نشده وضع فارسي معادل هنوز، انگلیسي – انگلیسي شناسيزبان تخصصي اصطنحات از% 97 حداقل برای( ج

 يیک  وجیود ، مفهیومي  تكثر، اصطنحي تعدد، نابساماني وجود شناسيزبان تخصصي هایفرهنگ ایهمقايس بررسي در

 .است محرز واژه چند برای اصطن 

 بازيیابي  و پیردازش ، سیازی نمايیه  امیر  در اخیتنل  و معنیايي  هایخلط و هادانسته نقص و محدوديت، وضعیتي چنی 

 .داشت خواهد دنبال به را اطنعات

-واژه مسیئله  که کندمي بیان «فارسي زبان در سازیواژه موانع و امكانات » عنوان با یامقاله در( 3397) صارمي سها

 پییش  در حیل  راه سیه  نظر عالم در کم دست زبانانفارسي چامعه، بیگانه هایواژه برابر در فارسي هایواژه گ ينش و سازی

-زيیان  حیل  راه اي  که دهد ادامه ديگر هایزبان از گسترده گیریامو به خود مألوف یشیوه به چنانهم ، نخست، اندداشته

 از و برگ ينید  علیم  زبیان  من لیه  بیه  را( انگلیسیي  مثل)اروپايي هایزبان از يكي که دوم حل راه .دارد دنبال به بسیاری های

 راه. سیازد میي  محیروم  پارچهيک و بارور فرهنگي داشت  از مارا که جويد بهره ادبیات احیانا و  روزمره مسايل در تنها فارسي

 برآيید  زمانیه  نیازهای به گوييپاسخ یعهده از که بپرورانیم چنان را فارسي ،زبانانفارسي تمامي همت به که است اي  سوم

 .هستند فارسي سازیواژه امكانات یزمره در که است فرايندهايي کارگیری به مستل م که

-سیاخت  و واژه بییان  به آن مختلف هایفصل در رحیمیان یترجمه «واژشناسي» عنوان با کتابي در (3393) کاتامبا

 .پردازدمي واژه
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      Lexical borrowing  is process that a word from a language or dialect enters into a target 

language.A word sometimes enters into a target exactly and sometimes a word takes some changes. 

Lexical borrowing of a language is observed in most of languages in different degrees. One of the 

aims of persian language and literatureacademy is trimming persian language from unsuitable 

foreign language words, compilation dictionaries, studying about wordforming, approving 

equivalent words for foreign words. These equivalent approved words sometimes are not acceped 

generally.This research has been done for studying lexical processes which are used in approved 

words of the academy.In this research   487 words  related to linguistic area and 233 words related 

to general area which totally 720 words selected from published words of academy.In studying  

word based process and determining the type of lexical process which has been used in each word, 

the results indicated that derivation, combination-derivation and combination had the most 

frequencies. Although there are diverse and widespread lexical procasses and the potential  abilities 

of persian language, there is a long way to reach a cohension and complete  coordination between 

enterance of borrowed words and finding their equivalents which this deficiency must be removed 
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