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  آموزهاي تحليلي اصطالح تدوين علمي و ضرورت اصطالحات آموزي انگيخته
  ذكر يك نمونة كاربرديبا همراه 

  رضي سعيده بني و *رضا عطاريان

 فرهنگستان زبان و ادب فارسيگزيني  تهران، پژوهشكدة مطالعات واژه

  چكيده
آموزي اصطالحات علمي آن است كه به جاي برقراري ارتباط بين كليت يك تعريف و كليت كارگيري روش انگيختههدف از به

هاي به واحد گرا ابتدا به تجزية اصطالحات و تعاريف، با رويكردي تقليل**)انگيختگي نشانه به نشانه(اصطالح مرتبط با آن 
معنايي  هايهاي معنايي پرداخته و سپس ارتباط منطقي مابين هر يك از تكواژها با مؤلفهها يعني تكواژها و مؤلفهدهندة آنتشكيل

ها به بدين ترتيب نه تنها يادگيري مفاهيم علمي و تعاريف و اصطالحات وابسته به آن). انگيختگي معنايي(مربوطه تبيين گردد 
تواند از طريق تقويت تفكر آموزي ميكارگيري اين شيوة اصطالحگيرد، بلكه استمرار در بهر انجام ميتشكلي مؤثرتر و منسجم
معنايي مشابه با -اي در افراد پديد آورد كه قادر به درك اصطالحات علمي جديد با ساختار صرفيزايا، آمادگي ذهني ويژه

رويكرد (سازي بزنند ه با مفاهيم نو نيز بتوانند دست به اصطالحو در مواجه) مقصدرويكرد مفهوم(هاي قبلي باشند آموخته
  ). مقصداصطالح
  اصطالحات علمي، انگيختگي اصطالح شناختي، انگيختگي معنايي، انگيختگي نشانه به نشانه  :گانكليدواژ

  attarian.reza@gmail.com: نويسنده مسئول، پست الكترونيكي* 
دكتر فرشيد سمايي در پژوهشكدة  هاي گفته به نشانه و انگيختگي معنايي، برگرفته از درس  دو اصطالح انگيختگي نشانه** 

  .گزيني است مطالعات واژه

    مقدمه
زمان با تأسيس  هاي اولية گونة علمي زبان فارسي همهسته

و ورود علوم جديد به ايران ) شمسي 1230(مدرسة دارالفنون 
در اين مدت، اين گونة . سال پيش شكل گرفت  160ود حد

زباني همواره تحت تأثير سه جريان عمدة رسمي 
ها و نهادهايي كه نه بر  سازمان(، نيمه رسمي )ها فرهنگستان(

ها بلكه اساس وظايف و تشكيالت سازماني تعريف شدة آن
مترجمان و (رسمي  و غير) اند گزيني پرداخته برحسب نياز به واژه

اي  هاي گسترده ها و پيشرفت به موفقيت) مؤلفان مستقل
هاي ياد شده، زبان علم فارسي  عليرغم توفيق. يازيده است دست

وخيزهايي بوده كه از اختالف  ها و افت همواره دستخوش چالش
- سازي و واژه نظرهاي اساسي دانشگران به ويژه در حوزة واژه

ها ناشي از عدم الفاكثر اين اخت  .گزيني علمي، منشأ مي گيرد
گونة علمي زبان . درك صحيح از ماهيت گونة علمي زبان است

برحسب ماهيت و نيازها و ملزومات خود، از نوعي 
. نسبت به زبان طبيعي يا خودكار برخوردار است» هنجارگريزي«

معتقد است كه زبان علم براي رفع ) 1387(داريوش آشوري 
ج از قلمرو زبان روزمره هاي زباني خار نيازهاي خود از مايه

وي واژگان علمي زبان انگليسي را به عنوان . كند استفاده مي
هاي زباني خارج از قلمرو زبان  شاهدي براي بهره گرفتن از مايه

كند كه  البته آشوري تأكيد مي. كند روزمره معرفي مي
هاي آن از زبان طبيعي  هاي زبان علم و فاصله گرفتن هنجارشكني

هاي مختلف  يعني رشته. هاي علمي يكسان نيست در همة حوزه
علمي به درجات مختلف، از زبان طبيعي و روزمره دور 

ها و  مايه ولي بدون شك بخش عمده اي از زبان. شوند مي
ها و اختالف مخالفت. است» برساخته«اصطالحات علمي يكسره 

شناسي و نظرهاي گروه كثيري از دانشگران در حوزة اصطالح
نشدن به استقالل سبكي  ني فارسي عمدتا ناشي از قائلگزي واژه

گونة علمي زبان و نا آشنايي با ماهيت و ملزومات اين گونه 
هوشياري «و » دانش زباني«توان با تقويت دو عامل  مي. است
يعني خودآگاهي نسبت به مسائل زباني، شناخت افراد را » زباني

ي به طور اخص شناس نسبت به زبان علم به طور اعم و اصطالح
هاي ماهوي زبان علم و زبان  به علت همين تفاوت. افزايش داد

طبيعي است كه ضرورت آموزش زبان علم احساس مي شود و 
از اينرو در بسياري از كشورهاي پيشرفتة جهان در برنامة درسي 

شناسي  هاي مختلف دانشگاهي، درسي به نام اصطالح رشته
هاي كالسيك  آموزش زبانحتي گنجاندن . بيني شده است پيش

در نظام آموزش دانشگاهي در اين كشورها در ) يوناني و التين(
راستاي درك صحيح و نگرش بنيادي نسبت به اصطالحات زبان 
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ها در درس زبان تخصصي به  در ايران نيز در دانشگاه. علم است
شود، اما اوال  اصطالحات علمي مربوط به هر رشته پرداخته مي

مند و آموزش مفاهيم  شناسي نظام مبناي اصطالحاين آموزش بر
هاي مفهومي استوار نيست و ثانيا فقط  در قالب شبكه

اصطالحات تخصصي انگليسي در كانون توجه قرار دارد و در 
به . گيرد زمينة اصطالحات علمي فارسي كندوكاوي صورت نمي

شناسي اصطالحات تخصصي فارسي و  عنوان مثال، به ريشه
ي آنها خصوصا در گسترة تاريخ علم ايران پرداخته تحول معناي

براي رفع مشكالت يادشده، مؤلفان در راستاي ايجاد . شود نمي
روشي علمي و كاربردي براي آموزش اصطالحات علمي، 

هاي آموزشي با نظام و ساختار خاص را تحت  تدوين كتاب
اين اصطالح آموز . كنند پيشنهاد مي» اصطالح آموز«عنوان 
طراحي شده » آموزي دوزبانه روش انگيخته«ادي براساس پيشنه
پله  اين روش تحليلي آموزش اصطالحات، آموزنده را پله. است

هاي  قسمت اول هر يك از بخش(المعارفي  از دانش دايره
به سمت دانش ) »آموز هدفمند درس«آموز تحت عنوان  اصطالح

ز آمو هاي اصطالح قسمت چهارم هريك از بخش(زباني مطلق 
به . شود رهنمون مي) »شناسي و انگيختگي ريشه«تحت عنوان 

طور كلي، روش انگيخته آموزي دو زبانة اصطالحات با تأثيرات 
مستقيم و غيرمستقيم، باعث تسهيل آموزش مفاهيم علمي و 

تر اصطالحات فارسي و انگليسي  يادگيري و يادسپاري عميق
أثيرات مستقيم، در اينجا منظور از ت. شود ها ميمرتبط با آن

افزايش دانش زباني مورد نياز براي شناخت ساختواژي و معنايي 
منظور از تأثيرات غير مستقيم نيز، افزايش . اصطالحات است

-خودآگاهي و هوشياري زباني و در حقيقت انگيزش اصطالح

شناختي است كه از طرفي باعث ايجاد انگيزه و تفكر مثبت در 
شود و  شناسي فارسي و انگليسي مي اصطالحگزيني و  زمينة واژه

هاي ذهني و باورهاي  شدن كليشه از طرف ديگر موجب شكسته
شود كه در ذهن برخي از دانشگران ايراني رسوخ كرده  غلطي مي

و به نوعي موانع رواني و اجتماعي رشد و ارتقاء زبان علمي 
  .شوند فارسي محسوب مي

  شناسي اصطالح و اصطالح
، اي نشانه يا عبارت يا واژه عبارت است از (term) »اصطالح«

 به ارجاع براي تخصصياي  هحوزر د كه، عددي حرفي  يا حرفي
البته برخي  .شود مي برده كار به مشخص مفهوم يك

را » واژه«معادل  wordو  termنظران در برابر هر دو كلمة  صاحب
گزيني  براساس كتابچة اصول و ضوابط واژه. برند كار مي به

 آنمعني عمومي  واژه، معني اول زبان و ادب فارسي فرهنگستان
 و است termمعني دوم آن معادل  و ،wordاست يعني معادل 

  :صورت زير تعريف شده است به

هاي علمي و فني و هنري  كم در يكي از رشته لفظي كه دست
چنين لفظي ممكن است يك واژه . مشخص است 1داراي تعريف

واژه در اين معنا مترادف . يا عبارت يا صورت اختصاري باشد
  .اصطالح است

كنند  تفكيك مي »واژه«را از  »اصطالح«نظران  اما اكثر صاحب
در  »شناسي اصطالح«و  »اصطالح«طوري كه در زبان فارسي  به

ر زبان عربي نيز براي د. رود كار مي به terminologyو  termبرابر 
كار  به »المصطلح علم«و  »مصطلح« هاي هكلم ،اين دو اصطالح

گرفته  »صلح«هر دو از ريشة  »مصطلح«و  »اصطالح«. رفته است
موضوع اشاره  كه به ماهيت قراردادي و توافقي بودن است  شده
به (دهخدا  نامهمندرج در لغت  »اصطالح«تعريف زير از  .دارد

  :كند مي اين  مطلب را تأييد )اللغات و آنندراج غياثنقل از 
لغتي كه جمعي براي خود وضع كنند غير از معناي اصلي و 

  .معناي موضوع آن
همچنين در فرهنگ دهخدا تعريف ديگري به صورت زير آمده 

  :است
اتفاق اهل فن در تعبير از چيزي و يا وضع كردن مردم در فني يا 

اي از معناي  ايي يا نقل كردن كلمهاي را براي معن علمي كلمه
  .خود به معناي نوين

التين  »terminus«نيز برگرفته از در زبان انگليسي  »term«كلمة 
است و به حدود يا چارچوب داللت  »حد و مرز«به معني 

شناسي را حتي  دورة پيشاعلم اصطالح .معنايي هر لفظ اشاره دارد
توان مرتبط دانست، اما  ميو به يونان باستان و افالطون و ارسط

ميالدي  1930شناسي به معناي واقعي از دهة  علم اصطالح
گذاري شد و  پايه 2اتريشي به نام اويگن ووستر يتوسط مهندس

ها و مكاتب مختلفي شده  تا به امروز اين علم صاحب گرايش
  .است

شناسي  و اصطالح 3شناسي اگر بخواهيم از ديدگاه علوم زبان
را بيان كنيم، به موارد متعددي از  »اصطالح«و  »واژه«تفاوت 

توان  و شبكة ارتباطي مي 5ساخت كاربردي، ژرف 4جمله حوزة
از نظر حوزة كاربردي به زبان  »واژه«به اين معنا كه . اشاره نمود

 7متعلق به زبان علم »اصطالح«كه  درحالي ،تعلق دارد 6عمومي
كه در  رحاليد ،وجود دارد 8معنا ،»واژه«ساخت  در ژرف. است
ها لزوماً  واژه. مفهوم مطرح است ،»اصطالح«ساخت  ژرف

اما اين مسئله در  .اي با يكديگر مرتبط نيستند صورت شبكه به
مورد اصطالحات كامالً الزامي است و در حقيقت در هر دانش 
                                                 
1 definition 
2 Eugen Wüster 
3 linguistics 
4 domain 
5 deep structure 
6 general language 
7 specialized language 
8 meaning 



 1398، زمستان 6، پياپي3جلد                                                                                             )            علمي(مجله زيست شناسي ايران 

27

) concept/conceptual system(هاي مفهومي  ما با شبكه ،تخصصي
اي صورت شبكه به با يكديگر تعدديعني مفاهيم م .مواجه هستيم
اصطالح بازنمايي  از آنها در قالب يكو هر يك  درارتباط بوده

  .اند شده

   اتاصطالح ترين ويژگي مهم: شبكة مفهومي
هاي عمدة  گونه كه پيشتر بيان شد، يكي از تفاوت همان

هميشه  ها اين است كه اصطالح »اصطالح«و  »واژه«

شبكة «اين شبكه را اصطالحاً  .ندصورت شبكه وجود دار به
شدن مفهوم شبكة منظور روشن به. نامند مي» مفهومي

 .استدر زير، شبكة مفهومي هواگرد نشان داده مفهومي، 
شود، اين شبكه داراي عناصر مختلفي طور كه ديده ميهمان

يكي از عناصر اين شبكه تنها  يا هليكوپتر بالگرداست و 
  .است

  

  »اصطالح«و » واژه«هاي نمايش تفاوت - 1جدول 
  

  ارتباط ساختژرفحوزة كاربردي  
  عدم لزوم وجود شبكه معنا زبان عمومي  واژه

  لزوم وجود شبكةمفهومي مفهوم زبان علم اصطالح
  

  هاشناسي و اجزاي آناصطالحهاي معناشناسي و مقايسه مثلث -2جدول 
  

  زبان علمزبان عمومي
  اصطالح واژه

  

  شناسي مثلث اصطالح مثلث معناشناسي
 
 

 
 

  
  

  
  شبكه مفهومي هواگرد -1شكل 

 مصداق واژه

 معنا

 مصداق اصطالح

 ممفهو
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 )مفهوم اعم( هواگرد <هواپويه  <باموتورهواپوية  <متحرك  هواگرد بال <هليكوپتر  )مفهوم اخص(

  
  

  شناختيمقصد در انگيزش اصطالحمقصد و مفهومهاي اصطالحنمايش رويكرد -3جدول 
  

 اصطالح، واحدي انگيزشي است

  اصطالح
  )انگيخته(

 )مقصداصطالح(مسير توليدي
  مفهوم

  اصطالح
  )انگيزاننده(

 )مقصدمفهوم(مسير ادراكي
  مفهوم

  

براي يك فرد معمولي كه با علم  »هليكوپتر«يا » بالگرد«كلمة 
 ،هوانوردي و صنعت هوايي بيگانه است، صرفاً يك واژه است

) subject field(ولي كسي كه متخصص حوزة موضوعي 
صورت منفرد سروكار  به »هليكوپتر«هواپيمايي است، با واژة 

شناسد كه از مفاهيم اعم  اي را مي بلكه او شبكة مفهومي ،ندارد
)superordinate/broader concept ( مانند هواگرد شروع شده و به

 مانند هواپويه) subordinate/narrower concept(مفاهيم اخص 
 نيروي توليدا ب كه ترازهوا، سنگينه، پرند اي وسيله(

 رادرد خو موتور، مستقيم رانش نيروي ازجمله آئروديناميكي،
سپس با اضافه شدن وجوه تمايزي  .رسد مي) دارد مي نگه  جو

بال ثابت يا متحرك داشتن،  و يا مثل موتور داشتن يا نداشتن
در حقيقت . يابد گسترش ميد در نزد او هواگر يگسترة مفهوم

اي منفرد، بلكه  عنوان واژه هليكوپتر را نه به ،فرد متخصص
هاي مفهومي و روابط  ميان شبكهعنوان اصطالحي در  به

  .شناسد بين مفاهيم مي )hierarchical relations( مراتبي سلسله
برقراري ارتباط بين لفظ و يعني ( درك انگيختگي ،بنابراين
-دانشبراي فرد ) هاي معنايي تعريف يا مؤلفه آن با مفهوم اجزاي

يك  ،كند اي كه در زمينة تخصصي هوايي فعاليت ميآموخته
بايد از طرفي علت  اين بدان معناست كه وي .ضرورت است

 را بداند و از طرف ديگر) در اينجا انگليسي( نامگذاري واژة مبدأ
وجود يك واژة فارسي نسبتاً شفاف كه وي را به مفهوم 

اين در حالي است . بسيار ضروري است ،تخصصي رهنمون شود
و رانگيخته واژة انگليسي غي ، حتيكه براي فرد غيرمتخصص

غيرشفاف كه فقط حاصل يك تطبيق نشانه به نشانه بين معنا و 
  .كند كفايت ميواژه است، 

  1شناختي انگيزش اصطالح
الزم است به مفهومي  ،شناختي پيش از توصيف انگيزش اصطالح

مفهوم شفافيت واژگاني  .اشاره كنيم 2به نام شفافيت واژگاني
مطرح است و به معني درك  3ساختواژهيا  بيشتر در علم صرف

اجزاي يك واژة غيربسيط، اعم از مشتق و مركب، و روابط آن 
اي شفاف  واژه »چهارپايه«مثالً واژة . اجزا توسط كاربر است

، »پايه«و  »چهار«است زيرا كاربر با شناختن اجزاي آن، يعني 
با اين واژه از پيش آشنايي داشته باشد يا آنكه مصداق كه آن بي

تواند به مفهوم موردنظر  مي ،ديده يا تجربه كرده باشدآن را 
 »صندلي«طور نسبي دريابد ولي واژة  نزديك شود و آن را به

زيرا كسي كه از قبل با مفهوم صندلي  ،است 4غيرشفاف يا كدر
مفهوم  .آشنا نيست، از خود واژه قادر نيست به مفهوم آن پي ببرد

شناسي و  ش در زبانشفافيت در صرف تا حدي به مفهوم انگيز
شناسي  در تعريف انگيزش در زبان. نزديك است 5شناسي نشانه
 6اي كه كاربر هر نشانة زباني بين صورت رابطة آگاهانه«: اند گفته

رابطة دوسويه بين يك   ».كند و معناي آن نشانه برقرار مي
ايفا  شناسي و مفهوم، نقش مهمي در اصطالح 7هتاصطالح انگيخ

، اصطالح را 8شناسي شناختي ي كه در اصطالحطور كند به مي
در صورتي كه مسير توليد اصطالح را . نامند واحدي انگيزشي مي

اصطالح  سمت درنظر بگيريم، يعني حركت از مفهوم به
آمده  دست ، اصطالح به)يا مسير توليدي 9مقصدرويكرد اصطالح(

بالً اگر اصطالحي انگيخته ق .ناميد »واحدي انگيخته«توان  را مي
توليد شده باشد و شنونده با شنيدن آن به سمت مفهوم هدايت 

                                                 
1 terminological motivation 
2 lexical transparency 
3 morphology/morphemics 
4 opaque word 
5 semiotics/semiology 
6 form 
7 motivated term 
8 cognitive terminology 
9 onomasiological approach 
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يا مسير  )semasiological approach( مقصدرويكرد مفهوم( شود
. است »واحدي انگيزاننده«، در اين صورت اصطالح )ادراكي

شناختي هر دو مسير توليدي و ادراكي را شامل  انگيزش اصطالح
ميزان انگيزانندگي اصطالح نسبي است  ،عبارت ديگر به. شود مي

  .و به سطح دانش فرد بستگي دارد
گردد تا مفهوم در اينجا مثالي مربوط به شبكة هواگردها ذكر مي

رابطة بين اجزاي كلمه و  4در جدول . تر شود انگيختگي روشن
گونه  كه در رديف همان. هاي معنايي مشخص شده است مؤلفه

و )  گرد-(» بالگرد«دوم كلمة بينيم، بخش اول جدول مي
كه به معني  (-helico)يعني » helicopter«همچنين جزء اول كلمة 

است، با مؤلفة معنايي كه در تعريف آمده » پيچش و گردش«
تناسب و سازگاري معنايي » با بال گردنده«است يعني عبارت 

و ) -بال(» بالگرد«همين قضيه در مورد بخش اول كلمة . دارد
با (و مؤلفة معنايي ) pter-(يعني » helicopter«كلمة جزء دوم 

هاي معنايي جانبه بين مؤلفهاين ارتباط سه. صادق است) بال
توان به هاي فارسي و انگليسي متناظر را ميتعريف و وندواره

  .   در نظر گرفت» انگيختگي معنايي دوزبانه«نوعي به عنوان 

 هداف آن آموزي دوزبانه و ا توصيف الگوي انگيخته
در اين مدل، هم اجزا و معاني واژة انگليسي و هم اجزا و معاني 
معادل فارسي و ارتباط آنها با تعريف علمي كه در حقيقت 

بنابراين، . گرددمفهوم است تبيين مي )representation( بازنمايي
از نظر شناختي ضمن ايجاد پيوستگي با واژگان ذهني دوزبانة 

پيشيني كه منجر به يادگيري بالفعل پيوستگي (قبلي فرد 
هاي  ساز يادگيري ، داراي پيوستگي پسيني است كه زمينه)شود مي

عالوه، وجود معادل فارسي و ارتباط به. آتي فرد خواهد شد
ها و وندهاي علمي دو زبان،  مند بين سازندك ساختاري نظام

از نظر ارتباطي . شود باعث ايجاد و تقويت زبان علمي بومي مي
بر   كه در اين مدل فرد قادر است عالوهآندليلتوان گفت به مي

واژة انگليسي از واژة فارسي نسبتاً شفافي استفاده كند، سطح 
يابد  ارتباطي او فراتر از رابطة متخصص با متخصص گسترش مي
. گيرد و سطح رابطه متخصص با غيرمتخصص را نيز دربرمي

شمار  ارتباطي گسترده بهتر، اين مدل از نظر  عبارت ساده به
 .انجامد ارتباط گسترده در ابعاد كالن به ترويج علم مي. آيد مي

ها و سطوح  با ترويج علم، يعني گسترش علوم به همة اليه
شناختي مواجه  تر به لحاظ علمي اي همگن جامعه، با جامعه

تواند باعث تسهيل و كارآمدي  همگني اجتماعي مي. خواهيم بود
  . اجتماعي شود هاي فرهنگي ريزي برنامه

 
  آموزي حل روش انگيختهامر
آمـوزش مفـاهيم،   شـامل  آموزي به ترتيـب   حل روش انگيختهامر

كه  بوده هاي مفهومي و شبكه) concept map(هاي مفهومي  نقشه
ــي  ــوزش اصــطالحات اســت  همگ ــر آم ــدم ب ــت،  .مق در حقيق
بـه   ،آموزي با پيوند دادن اصطالحات بـه واژگـان ذهنـي    انگيخته

گونه كه در مقدمه همان .كند ها كمك مييادگيري و يادسپاري آن
صورت  گونة علمي زبان برخالف زبان طبيعي كه بهنيز ذكر شد، 

، بايد آموزش داده و نيازي به آموزش ندارد كند خودكار عمل مي
نشـان داده شـده    5جـدول  طور خالصـه در   حل بهااين مر. شود
 .است

  هاهاي انگليسي آنو معادل» هواپويه«و » بالگرد«تبيين انگيختگي دو واژة  -4جدول 
  

 شناختي اصطالح انگيزش

  :انگيزش معنايي
  هاي تعريف مؤلفه با اجزاي واژهارتباط و وابستگي بين 

  اصطالح انگليسي  تعريف  اصطالح فارسي

   /موتوردار  /نوعي هواپويه   گردبال
 rotary wing(/  helicopter( گردندهبا بال 

 پويههوا

هاي   كه با نيرو /سنگين تر از هوا  /هواگردي 
و  /آيد  به پرواز درمي /) dynamic( پويا

  .باشد /موتور  يا بي /ممكن است باموتور 
aerodyne 
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  مراحل انگيخته آموزي دوزبانه -5جدول 
  

 آموزي دوزبانه و مراحل آن  الگوي انگيخته

  مرحله الف
 شناسي مفهوم

تبيين مفهوم مورد نظر با ارائة تعريف و تعيين 
  جايگاه آن مفهوم در شبكة مفهومي 

  

  مرحله ب
 شناسي واژه

وضع يا گزينش معادل در فارسي و تبيين ارتباط
هر دو معادل فارسي و انگليسي با تعريف مفهوم 

 مورد نظر

  
 

  
  
  

  آموزي دوزبانه كاربردهاي مختلف روش انگيخته
 :كاربردهاي مستقيم) الف

  تهية طرح درس  .1
اي مندرج در متن شناسي حاشيه تهية مطالب اصطالح .2

 هاي درسيكتاب

 ) توصيفي نامة تحليلي واژه(آموز  تهية اصطالح .3
 

 :كاربردهاي غيرمستقيم) ب

 تهيه و تدوين كتاب درسي  .4

 روش تدريس و طرح درس .5

 تنظيم مطالب كتاب درسي .6

 
  آموز معرفي اصطالح

 هاي آنبخش تحليلي يا انگيزشي و
شود، يكي از كاربردهاي مستقيم روش گونه كه مشاهده مي همان

آموز  اصطالح. آموز است آموزي دوزبانه تهية اصطالح انگيخته
نامه تحليلي نوعي آموزشواژة پيشنهادي مؤلفان براي 

شناسي  اصطالحات است كه بر اساس اصول و مباني اصطالح
شناسي  شناسي و واژه شكل گرفته و داراي دو بخش عمدة مفهوم

شناسي نقش محوري  شناسي، مفهوم اصوال در اصطالح. است
شود و  شناسي از مفهوم آغاز مي دارد و درحقيقت، كار اصطالح

-همينبر. بر روابط زباني تقدم دارد روابط منطقي بين مفاهيم

هاي مفهومي را كه بازنمود اين روابط منطقي  اساس مؤلفان شبكه
اين . اند است به عنوان محور شناخت اصطالحات در نظر گرفته

  :هاي زير استآموز شامل بخشاصطالح
  آموز هدفمند  درس: بخش اول

هدف از اين بخش، اوال نشان دادن كاربرد عملي 
. اصطالحات يك شبكه مفهومي در يك متن طبيعي است

دوم اين كه ذهن مخاطب را براي درك شبكه مفهومي و 
  . سازدارتباط اجزاي آن آماده مي

  شبكه مفهومي: بخش دوم
هدف از اين بخش، نشان دادن روابط مفهومي بين 
اصطالحات است كه شامل روابطي از قبيل مفاهيم 

  .دشومي» فرورده«و » فرارده«
  تعاريف جنس و فصلي: بخش سوم

هدف از اين بخش، ارائة تعريف دقيق علمي بر اساس 
هايي است كه عمال بازتاب مفاهيم فرارده و جنس و فصل

هاي در اين بخش، مؤلفه. فرورده در شبكة مفهومي است
گذاري اصطالح قرار معنايي اصلي تعريف كه اساس نام

ساز درك مرحله بعدي شود تا زمينهاند، برجسته ميگرفته
  .گردد

  ريشه شناسي و انگيختگي: بخش چهارم
شناسي و تشريح  هدف از اين بخش، ارائة ريشه

معنايي هر يك از اصطالحات فارسي و  ساختواژي
و ) تكواژها(انگليسي و تبيين ارتباط بين اجزاي اصطالح 

ترتيب، فرد بدين. است) هاي معنايي مؤلفه(اجزاي تعريف 
گرايانه، به جاي رابطة كلي و  ا رويكردي تقليلتواند ب مي

شده نشانه به نشانة بين اصطالح و تعريف، ميان موارد ياد
برقراري اين ارتباط منطقي . جزء برقرار كندبهارتباط جزء

شود، نه تنها به درك تعريف و  كه انگيختگي ناميده مي
كند، بلكه باعث يادگيري و  نهايتا مفهوم علمي كمك مي

تر اصطالحات متناظر در هر دو  سپاري بهتر و عميقياد
  . شودزبان مي
چهار مرحلة نامبرده به همراه مبناي نظري  6در جدول 

   .ها نشان داده شده استشناختي آن اصطالح
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  هاهاي چهارگانة اصطالح آموز انگيزشي و مباني نظري آنبخش - 6جدول 

ب 
مكت

الح
صط

ا
 

سي
شنا

  
 بخش  مبناي نظري

لي
د ك

كر
روي

 

الح
صط

ا
 

ن 
 وي
تب

 مك
سي

شنا
)

ستر
وو

( 

 .شود شناسي از مفهوم آغاز مي اصطالح

1 

  آموز هدفمند  درس
 )مبنا شبكه(

  
هوم

مف
 

سي
شنا

 

  .اي با يكديگر مرتبط هستند مفاهيم به صورت شبكه
2 

 شبكة مفهومي

 .شوند مفاهيم با تعريف معنايي تبيين مي

3 

  جنس و فصلي  تعاريف
  )نما شبكه(

الح
صط

ا
 

ي 
ناس

ش تي
ناخ

ش
 

  .اصطالح واحدي انگيزشي است
4 

  شناسي و انگيختگي ريشه

اژه
و

 
سي

شنا
 

  
آموزي دوزبانه طراحي شده و است كه بر اساس روش انگيخته» مهار عفونت«آيد آموزش اصطالحات شبكة مفهومي آنچه در ادامه مي

  .است» آموز تحليلي كرونا اصطالح«مؤلفان تحت عنوان  برگرفته از كتاب دردست تأليف
                

  »هاي مهار عفونت روش«آموزش اصطالحات شبكة مفهومي 
  آموز هدفمنددرس: بخش اول

  
  

براي ورود به اين مبحث ابتدا الزم است كه مفهوم عفونت را 
بردن آن و از بينهاي مهار  توضيح دهيم و سپس به معرفي روش

از نظر پزشكي، عفونت عبارت است از ورود، تكامل . بپردازيم
...) باكتري، ويروس، قارچ، انگل و (يا تكثير يك عامل عفوني 

وجود عوامل عفوني زنده بر روي اشيا، . در بدن انسان يا حيوان
  .نامند  لباس و غيره يا كثيف شدن آنها را آلودگي مي

ومي و در نزد كلية كساني كه در زمينة متأسفانه در زبان عم
هاي پزشكي تخصصي ندارند عفونت فقط مفهوم بسيار  حوزه

در . كند محدودي را كه به چرك و ريم نزديك است متبادر مي
اي  گونه كه گفته شد، عفونت مفهوم گسترده صورتي كه همان

دارد كه به چند مرحله از جمله انتقال و ورود عامل عفوني 
، رشد و تكثير آن در بدن و ايجاد واكنش ...)اكتري و ويروس، ب(

در زبان  مهار عفونتكنترل و . هاي بافتي مرضي منجر مي شود
شود كه از  هايي گفته مي تخصصي پزشكي به كلية تدابير و روش

اين مسئله . كند انتقال و گسترش عوامل عفوني جلوگيري مي
اهميت  هاي درماني و بيمارستاني از خصوص در محيط به

  . بيشتري برخوردار است
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هاي فيزيكي و شيميايي گوناگون  از روش مهار عفونتبراي 
شود كه هدف همة آنها كاهش تعداد عوامل عفوني  استفاده مي

ترين  ساده. كردن و كشتن آنهاست فعال يا غير) ريزاندامگان(
در اين روش با . است» پاكيزه سازي«روش براي اين منظور

وكثافات و عوامل عفوني موجود، تعداد  برطرف كردن جرم
ها كاهش يافته و در نتيجه  عوامل عفوني يا همان ريزاندامگان

  .يابداحتمال انتقال عفونت كاهش مي
هاي فيزيكي و شيميايي است  هاي تخصصي ديگر، روش روش

ها باعث  كه با ايجاد تغييرات ساختاري در ريزاندامگان
ها به دو دستة  اين روش. شود يشدن آنها م شدن و كشته غيرفعال

يا مهار عفونت هايي كه براي  اول روش: شوند كلي تقسيم مي
رود و ديگري  كار ميزدايي محل، سطوح يا وسايل به عفونت
هاي زنده  هايي كه براي حذف عفونت از پوست وبافت روش

  .كاربرد دارد
هاي زنده مانند پوست ومخاط  زدايي از بافت به روش عفونت

- پلشتاي كه عمل  گويند و مواد شيميايي مي »بري پلشت« دهان

نام كلي . شوند ناميده مي »برپلشت«دهند  را انجام ميبري 
رود  كه براي محل يا وسايل به كار ميمهار عفونت  هاي  روش

بردن است كه برحسب ميزان و مقدار از بين» زدايي آاليش«
ز ضعيف به شديد به ، به ترتيب ا ها يا عوامل عفوني ريزاندامگان

  :بندي مي شود صورت زير تقسيم
  

  سازي سترونو  گندزدايي/ضد عفوني، كاهي آاليش
  

باكتري، (ها  فقط بعضي ريزاندامگان كاهي آاليشدر روش 
اكثر  گندزدايي ياضدعفوني در . شوند كشته مي...) ويروس و 
سازي كه  در سترون. شوند زا كشته مي هاي بيماريريزاندامگان

است همة عوامل عفوني يعني  زدايي آاليشاعتمادترين نوع قابل
 زدايي آاليشبراي . شوند ها و غيره كشته مي ها، ويروس باكتري

استفاده  سازي سترونهاي  ابزارها و وسايل جراحي از روش

هايي مثل مواد  ممكن است با روش سازي سترون. شود مي
د پرتو ايكس، پرتو تاباندن پرتوهايي مانن(شيميايي، پرتوتابي 
با استفاده » اتوكالو«دستگاه . نيز انجام شود) فرابنفش و پرتو گاما

اي از عوامل فيزيكي مانند فشار و دماي باال و بخار  از مجموعه
اصوال . تواند وسايل و ابزارها را كامال سترون كند آب مي
هاي درماني و  در محيط سازي سترونترين روش براي  متداول
دما نم «ن استفاده از دستگاه اتوكالو است كه به آن بيمارستا

نيز گفته شده است زيرا سازوكار آن براساس سه عامل » فشار
  .و فشار بخار آب است) بخار آب(دما، نم 

 19-هاي بهداشت فردي دررابطه با بيماري كوويد يكي از روش
ها، استفاده از برخي  وشوي مرتب و منظم دست عالوه بر شست

اين دسته از مواد . كننده است هاي ضدعفوني ا و ژله محلول
محلولي با پاية (» برساوة الكلي«ها  كننده كه به آن ضدعفوني

شود اعم از ژل يا محلول  گفته مي) الكلي براي ماليدن بر دست
كننده  در زبان انگليسي اغلب اين نوع از مواد ضد عفوني. است

را  ضدعفونيو  سازي زهپاكيشوند و عمل  ناميده مي» كاه آاليش«
از آن جا كه از نظر تركيب . دهند بطور همزمان انجام مي

شيميايي، پاية اصلي اين دسته از مواد، الكل است و الكل يك 
كننده به حساب مي آيد، بنابراين در زبان  عفوني مادة ضد

» كننده ضد عفوني«به جاي » كاه آاليش«انگليسي استفاده از لفظ  
حتي . يك اشتباه رايج است» ها برساوه«نوع از در مورد اين 

اغماض، پذيرفتني است   نيز با» كنندةدست ضدعفوني«تركيب 
زيرا بر اساس تعاريف دقيق و نيز مواد ضد ميكروبي كه براي 

هاي زنده به كاهش احتمال عفونت در سطح پوست و نيز بافت
هايي مثل شوند و روش ناميده مي» بر پلشت«روند  كار مي

كردن براي برطرف» سازي سترون«و » ضدعفوني«، »كاهي آاليش«
  . روند ميكارعوامل ميكروبي محل يا سطوح يا وسايل به

در فارسي و » كاهيآاليش«و » ضدعفوني«كه مفهوم  نتيجه اين
بر سطوح و وسايل، باشد و عالوه انگليسي در حال گسترش مي

شايد . استپيداكردههاي زنده نيز كاربرد در مورد دست و بافت
  .جستجو كرد »بري پلشت«بتوان علت آن را در دشواژگي كلمة 

  
  
  

  عفونت آموزش اصطالحات شبكة مفهومي مهار
  هاي مفهوميشبكه: بخش دوم

    
  
  

  آموزش اصطالحات شبكة مفهومي مهار عفونت
  )نما شبكه(جنس و فصلي   تعاريف:بخش سوم
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  ):infection control(مهار عفونت  
به  زاي عفوني بيماريعوامل  بردن سازي و يا ازبين كاهش، غيرفعالهاي گوناگون كه هدف اصلي آنها  ها و روشاي از شيوه مجموعه 

  منظور 
  .هاي عفوني است پيشگيري از انتقال عفونت و در نتيجه پيشگيري از بيماري 

  
  
  ): cleaning(سازي  پاكيزه 
  .گيرد ها صورت مي از اشيا وسطوح كه معموال با استفاده از آب و شوينده )جرم وكثافات( كردن و زدودن مواد خارجي برطرف 
  
  
  
  
  ): antisepsis(بري  پلشت 
  .براي كاهش احتمال عفونتهاي زنده  در سطح پوست و بافت مواد ضدميكروبيكاربردن  به 
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  ): decontamination(زدايي  آاليش
  ها و مواد خطرناك، اعم از  مانند عوامل ميكروبي يا ريزاندامگان هايي كردن و زدودن آاليهبرطرفسازي يك شئ يا ماده با  فرآيند پاك

  .شيميايي يا پرتوزا
  
  

  

                   ):sanitization( كاهي آاليش
ولي برخالف ضدعفوني كه . روند عوامل ميكروبي كمتري از بين ميكه در آن در مقايسه با ضدعفوني،  زدايي نوعي روش آاليش

  .شود سازي و ضدعفوني به صورت توأم انجام مي سازي قبلي است، در اين روش پاكيزه نيازمند پاك
  
  
  

        ):disinfection( گندزدايي ضدعفوني،
  .هاي فيزيكي يا شيميايي از ابزار، لباس يا محيط با استفاده از روش زا بيماريهاي  حذف و زدايش ريزاندامگانفرآيند 

  
  
  

     ):sterilization(سازي  سترون
مانند باكتري، ويروس، قارچ و نيز هاگ، با استفاده از مواد شيميايي،  هايي گرداني ريزاندامگان حذف، نابودسازي و يا غيرفعالفرآيند 

  پرتوتابي، حرارت و فشار باال
  
  
  

  آموزش اصطالحات شبكة مفهومي مهار عفونت
  )نمايي مؤلفه(شناسي وانگيختگي  ريشه: بخش چهارم 

  
  

  »infection«و» عفونت«هاي  شناسي واژه ريشه

شناسي، اين كلمه از  ولي از نظر ريشه. است» انتقال عامل عفوني«،»infection«انگليسي، با توجه به تعريف، منظور از لفظامروزه در زبان پزشكي 
هاي فارسي و انگليسي، عليرغم تحول مفهوم  در حقيقت در زبان. گرفته شده است» خراب شدن«و » فاسد شدن«به معني » infecere«ريشة التيني 

ثابت باقي مانده » infection«و » عفونت«پزشكي نوين، الفاظ آنها يعني ) الگوي بن( پزشكي كهن به پاردايم) الگوي بن(ارادايم از پ» عفونت«علمي 
كه به معني » عدوي«تبار است، در خود زبان عربي براي اين مفهوم از كلمة  يك واژة عربي» عفونت«كه شايان ذكر است كه با وجود آن .است

معموالً (شناسي يكسان در دو زبان مختلف  انداز كه با وجود شكل و ريشه چنين غلط هايي اين به واژه .شود است، استفاده مي» واگيري«و » سرايت«
در زبان عربي وجود دارد، ولي فقط در معناي » عفونت«البته كلمة  .گويند مي» هاي فريبكار واژه«معاني متفاوتي دارند، ) همبههاي نزديك زبان

  .شود استفاده نمي »infection«رود و برخالف زبان فارسي، به عنوان معادل كلمة انگليسي كارميبه» تعفن«و » ديدگيگن«
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  »control«و»مهار«هايشناسي واژهريشه

» control«معادل، براي كلمة انگليسيرا به عنوان » فرمان«و»مهار«،»تنظيم«،»اداره«،»نظارت«،»واپايش«فرهنگستان زبان و ادب فارسي دو معادل
ها،  در اين بافت از ميان اين معادل. تصويب كرده است تا برحسب مورد، هر يك را كه مخاطبان با توجه به بافت موضوعي تشخيص دهند، برگزينند

گرفته شده » contrarotulus«ز ريشة التيني در زبان انگليسي بايد گفت كه اين كلمه ا» control«شناسي كلمة  در مورد ريشه. تر است مناسب» مهار«
ضدچرخش و «اللفظي آن  است و به اين صورت معني تحت» چرخيدن«به معني  »rotulus«و » ضد«به معني » contra«كه خود متشكل از دو جزء 

دهندة  ، بازتاب»مهار عفونت«ت تركيب مرتبط بوده و در حقيق» بازداشتن«به معني » مهاركردن«فارسي نيز با فعل » مهار«كلمه . خواهدبود» حركت
 .در تعريف ياد شده است»پيشگيري از انتقال عفونت«مولفة معنايي 

  

  »cleaning«و » سازي پاكيزه«هاي  شناسي واژه ريشه

» سازي پاك«است كه كلمة استفاده شده» سازي پاك«به جاي »سازيپاكيزه«معناست، اما به اين علت در اينجا ازهم»پاك«تقريبا با واژة » پاكيزه«واژة
تر ذهني، و نيز تخصيص معنايي  زدايي و پردازش سريع رو براي ابهامازاين. عالوه بر معناي حقيقي خود داراي دو معناي مجازي ديگر است

در » پاكيزه«و » پاك«ي قرابت معنايي بين دقيقا همين الگو. ارجحيت دارد» سازي پاك«به »  سازي پاكيزه«در بافت بهداشتي و درماني، » سازي پاكيزه«
تري دارد و طيفي از  جنبة عمومي» cleanse«در مقايسه با » clean«در زبان انگليسي . وجود دارد» cleanse«و » clean«زبان انگليسي بين دو كلمة 

داراي تخصيص معنايي بيشتري است و مشخصاً به » cleanse«در حالي كه . گيرد وجوركردن را در برمي كردن و جمعمصاديق مانند شستشو، مرتب
 .ويژه از طريق شستشو استمعني برطرف كردن و برداشتن جرم و كثافات به

  

  »antisepsis«و» بري پلشت«هاي  شناسي واژه ريشه

به معناي » sepsis«و » ضد«به معناي » -anti«اين كلمه از دو جزء .گرددبرمي1875در زبان انگليسي به سال»antisepsis«سابقة استفاده از كلمة 
گيرند،  به موادي كه در اين روش مورد استفاده قرار مي.  شده كه در مجموع به معناي ضدفساد و ضدگنديدگي استتشكيل» گنديدگي«و » فساد«
»antiseptic «اولين كسي كه براي انجام عمل جراحي از . گويند مي»antiseptic «جوزف . گليسي به نام جوزف ليستر بوداستفاده كرد، جراحي ان

هاي ناحية جراحي را كشته و  ليستر پوست را قبل از عمل جراحي با مادة اسيد كربوليك كه امروز به فنُل معروف است آغشته كرد تا ميكروب
است كه براي اولين بار در فرهنگستان » ريب پلشت«رود،  كارميبه» antisepsis«در زبان فارسي معادلي كه براي . احتمال عفونت را به حداقل برساند

 .به تصويب رسيده است) 1320-1314(اول
  

  »decontamination«و»زداييآاليش«هايشناسي واژهريشه

دو زيست  ويژه در حوزة محيط در زبان علمي فارسي به.گرفته شده است»آلوده كردن«يا»آلوده شدن«به معني»آلودن«از فعل » آاليش«كلمة
كه در برابر » آاليش«رود و ديگري  كارميبه» pollution«كه در برابر » آلودگي«اصطالح تخصصي از اين فعل فارسي ساخته شده است يكي 

»contamination «شده و از لحاظ معنايي متناظر با پيشوند انگليسي گرفته» زدودن«نيز از فعل » زدايي ـ «پسوندوارة . پيشنهاد شده است»de- «
و ) است» زدودن«پيشوندي كه به معناي (» -de«مشتق شده و از دو بخش » decontaminate«انگليسي نيز از فعل » decontamination«واژة . است
است و » باهم«و » هم«به معني » -con«جزء اول يعني . خود متشكل از دو جزء است» contaminate«فعل . تشكيل شده است» contaminate«فعل 

  .رساند را مي» آلوده شدن«و » داشتنتماسباهم«است كه در مجموع معني »تماس داشتن«به معني»tag«م برگرفته از ريشه هندواروپاييجزء دو
  

  »sanitization«و»كاهيآاليش«هايشناسي واژهريشه

ساز  و پسوند فعل» sanitary«رواج پيدا كرده و از دو جزء در زبان انگليسي1836است كه از سال»sanitize«برگرفته از فعل» sanitization«واژة
»-ize«واژة .است شده تشكيل»sanitary«عنوان مثال  به. ترجمه شده است»بهداشتي«در بسياري از موارد به»insanitary « غيربهداشتي«را «
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لفظ  .است» سالمت«و » بهداشت«به معني » sanitas«داراي ريشة التينياين واژه كه ازطريق زبان فرانسه به زبان انگليسي راه يافته است،. اندگفته
»sanitization «به اين صورت كه در اين فرآيند، . است در حوزة مهار عفونت، كاربردي استعاري دارد» سازي سالم«اللفظي آن  كه معني تحت

.) زدايي توضيح داده شد در مبحث آاليش» آاليش«در مورد كلمة . (شود يابد كه ايمني و سالمت افراد تأمين مي آلودگي ميكروبي درحدي كاهش مي
علت اين نامگذاري، تأكيد بر . گرفته شده است» دادنكاهش«به معني » كاستن«است، از فعل » كاهي آاليش«نيز كه جزء دوم واژة » كاهي«پسوندوارة 

سازي است كه در آن تمامي  خصوص سترون يگري مانند ضدعفوني و بهتر د هاي مطمئنكاسته شدن تعداد عوامل ميكروبي در مقايسه با روش
 .روندميشده و ازبينعوامل عفوني كشته

  

  »disinfection« و» گندزدايي«، »ضدعفوني«هاي  شناسي واژه ريشه

. است، اما معاني ديگري نيز دارد» نفي« »dis-«ترين معناي پيشوند رايج.تشكيل شده است»infection«و»dis-«از دو جزء» disinfection«واژة
توان  بنابراين مي. آيد از آن برمي» زدودن«است كه مجازا معني » دور كردن«و » جدا كردن«رسد  تر به نظر مي مثال معنايي كه در اين بافت، مناسب

معادل . هاي فارسي، كامالَ سازگار است كي از مترادفعنوان ي به» ضدعفوني«اين تعبير با معادل . دانست» زدايندة عفونت«معناي كلي اين كلمه را 
در اينجا درحقيقت معني » گند«واژة . ساخته شده و به تصويب رسيده است 1320ـ 1314هاي  توسط فرهنگستان اول در فاصلة سال» گندزدايي«
به ايراني » گند«ريشة كلمة . است» disinfection« در كلمة» -dis«متناظر معنايي پيشوند انگليسي » زدايي-«رساند و پسوندوارة  را مي» عفونت«

نزديك است كلمة » گند«شناختي به  هاي فارسي كه ازلحاظ ريشه شناسي زبان فارسي، يكي ديگر از واژه براساس منابع معتبر ريشه. رسد باستان مي
بنابراين براي رفع . رسد آوايي ناخوشايند به نظر ميعنايييعني از لحاظ م. شود در زبان معيار به نوعي دشواژه محسوب مي» گند«كلمة . است» گست«

كند تا بتوان از آن به عنوان  ميدارد كمك» گست«درحقيقت، ابهامي كه كلمة . استفاده كرد» گند«به جاي » گست»  توان از كلمة دشواژگي، مي
 .استفاده كرد» گند«اي براي كلمة بهواژه

  

  »sterilization«و »سازي سترون«هاي  شناسي واژه ريشه

با مصداق  1690اين مفهوم از سال . است» نازاكردن«و»عقيم كردن«گرفته شده كه به معني»sterilize«از فعل» sterilization«واژة
فلسفة . تسري پيدا كرده است» نازايي«و » عقيمي«تدريج به مصاديق و مفاهيم ديگري چون  وارد زبان انگليسي شده و به» ناحاصلخيزكردن خاك«

سازي، عوامل عفوني بطور صددرصد ازبين رفته يا غيرفعال  يا سترون sterilizationت كه با روش استفاده از اين واژه در حوزة مهار عفونت اين اس
» نازا«و » عقيم«نيز در زبان فارسي به معناي » سترون«كلمة . شوند شوند و عمالَ ديگر از تكثير و زايايي بازمانده و به تعبيري استعاري، عقيم مي مي

قابل مقايسه با پسوند » ون«پسوند . اند دانسته» ون«به اضافة پسوند شباهت ) قاطر(=» استر«را مركب از دو جزء  »سترون «شناسي  ازنظر ريشه. است
»-vant «است و به نوبة خود » مانند استر«شناسي كلمه، به معني  با توجه به ريشه» سترون«يا همان » استرون«رفته هم در زبان سانسكريت است و روي

  .است» sterile«در مقابل كلمة ) 1320-1314(از مصوبات فرهنگستان اول»سترون«واژة.رودشمارميبه»عقيم كردن«براي تعبيري استعاري 
  

  منابع
: ، چاپ اول، تهرانباز؛ پژوهشي دربارة زبان و مدرنيت زبان ، )1387(آشوري، داريوش 

  .نشر مركز
: ، ويرايش سوم، تهران)1388( ي، همراه با شرح و توضيحاتگزين اصول و ضوابط واژه

  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي
  .سخن: ، تهرانفرهنگ بزرگ سخن، )1381(انوري، حسن 

، دربارة زبان، »بحثي در معناشناسي: كلمات تيره و شفاف«، )1370(باطني، محمدرضا 
  .نشر آگاه: تهران

بررسي (شناسي  استعاره در اصطالح«، )1395(زاده، مرضيه و آويشن محضري  چوپان
نامه نامة  ويژه(گزيني  مجله مطالعات واژه، »)هاي مصوب حوزه رايانه و فناوري واژه

  .160- 139، ص 1395، شماره اول، زمستان )فرهنگستان
نشر آثار : ، تهرانفارسي  شناختي زبان فرهنگ ريشه، )1393(دوست، محمد  حسن

  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي
موسسة : ، چاپ اول از دوره جديد، تهراننامة فارسي لغت، )1372(اكبر دهخدا، علي

  .انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

دهي واژگان مصوب فرهنگستان در  سازمان«، )1398(رجبي، تقي و سيدمهدي سمائي 
، شمارة )نامه نامة فرهنگستان ويژه(يني گز مجلة مطالعات واژه، »اي نامه نظام اصطالح

  .216- 201، ص 1398دوم و سوم، بهار 
مجله ، »بحثي در چيستي اصطالح در قياس با واژه«، )1395(رضوي، محمدرضا 
، ص 1395، شماره اول، زمستان )نامة نامة فرهنگستان ويژه(گزيني  مطالعات واژه

44 -77.  
هاي  زبان فارسي زبان علم؛ نگاهي به فرآيند، )1392(رفيعي، عادل و رضا مراد صحرايي 

  .مركز تحقيقات سياست علمي كشور: ، تهرانسازي گونة علمي زبان فارسي واژه
مجلة مطالعات ، »شناسي امروز هاي نوين اصطالح گرايش«، )1395(سمائي، فرشيد 

  .117- 78، ص 1395شماره اول، زمستان ، )نامة فرهنگستان ويژه(گزيني  واژه
، »شناسي فرهنگي و كاربرد آن در زبان فارسي مباني اصطالح«، )1398(ـــــــــ ـــــــ

، شماره دوم و سوم، بهار )نامة نامه فرهنگستان ويژه(گزيني  مجله مطالعات واژه
1398.  
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، مجلة زبانشناسي، »هاي فريبكار در فارسي تاجيكان واژه«، )1370(اشرف  صادقي، علي
  .22- 12، ص 1370، سال 2و  1شماره  8دوره 

انتشارات حوزة هنري سازمان : ، تهرانشناسي درآمدي بر معني، )1379(صفوي، كورش 
  .تبليغات اسالمي

آموزي دوزبانة اصطالحات، روشي  انگيخته«، )زير چاپ(عطاريان، رضا و شيما شريفي 
  ).نامة فرهنگستان ويژه(گزيني  مجلة مطالعات واژه، »بهينه براي آموزش مفاهيم علمي

فرهنگ : ، ويراست دوم تهرانفرهنگ معاصر عربي ـ فارسي، )1393(قيم، عبدالنبي 
  .معاصر

: ، چاپ اول، تهرانفرهنگ فشرده پزشكي آكسفورد، )مترجم(، )1375(مفيدي، مصطفي 
  .انتشارات فرهنگان

  .انتشارات دبيرخانة فرهنگستان: ، فرهنگستان ايران، تهران)1320( هاي نو واژه
گزيني خالق با استفاده از اصطالحات  راهبردهاي اصطالح«، )1384( وزيرنيا، سيما

، شناسي گزيني و اصطالح انديشي واژه مجموعة مقاالت دومين هم، »روانشناسي
  .254- 243تهران، نشر آثار و فرهنگستان زبان و ادب فارسي، ص 

  .دب فارسيفرهنگستان زبان و ا: گزيني، تهران ، گروه واژه)1390( )1(هزارواژة پزشكي 
فرهنگستان زبان و ادب : گزيني، تهران ، گروه واژه)1392( )1(هزارواژة حمل و نقل 
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A suggested Motivational Method for Teaching Scientific Terminology  
With a Practical Example 

Attarian R. and Banirazi S. 
Research Institute for Terminological Studies, Academy of Persian Language 

 and Literature, Tehran, I.R. of Iran 
Abstract 

Using a reductionist approach, the motivational method for teaching scientific terminology aims at 
breaking down terms and their definitions into separate components, i.e. morphemes and their semantic 
features, rather than establishing a connection between terms and their definitions as holistic units. In 
other words, the ultimate goal of this method is achieving “semantic motivation,” (as opposed to “sign-to-
sign motivation”) which involves a logical interface between each morpheme and its corresponding 
semantic features. The advantages of employing this method can be far-reaching in terms of its impact 
upon the learner’s ability to understand, analyze, and even produce scientific terms. Through a consistent 
implementation of the motivational method, not only will we be able to facilitate the learning of scientific 
concepts, their definitions, and relevant terms more effectively and systematically, but we can also 
empower the learners to use their productive thinking skills both to comprehend the existing terms 
(semasiological approach) and to coin new terms when encountering new concepts (onomasiological 
approach).  
Key words: scientific terminology, terminological motivation, semantic motivation, sign-to-sign 
motivation 

  


