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  پيشگفتار
  

كتاب حاضر كه شامل دو بخش فارسي و انگليسي است به منظور تـسلط دانـشجويان         
هـا و    مندان به اصول، ضوابط، شيوه     هدوره تربيت مترجم زبان انگليسي و نيز ساير عالق        

  . ليف شده استأشناسي انگليسي و فارسي تدوين و ت هاي ساخت واژه يا واژهفرايند
چـون كتـاب حاضـر      . شـود  وع و به جزئيات ختم مـي      اين مطالب از كليات شر    

اساساً براي دانشجويان دوره تربيت مترجم زبان انگليسي تـأليف شـده اسـت، هـدف                
سازي  هاي واژه فرايندها و    ن گروه از دانشجويان بتوانند در آينده شيوه       اي   هاين است ك  

يم نويافته قرار سازي براي مفاه يابي و معادل در انگليسي و فارسي را در خدمت معادل      
  .ن امر خطير برآينداي  ه از عهدكارامد و مؤثراي  دهند و به شيوه

در بخش فارسي، درس اول به معرفي اصطالحات و تعاريف بنيادين در حوزه             
 سـاختمان واژه در فارسـي اختـصاص         ةشناسي فارسي و درس دوم به بحث دربار        واژه

در .  در فارسـي اسـت     سـازي   واژههاي  فراينـد موضوع درس سوم تا پـنجم       . يافته است 
.  در زبان فارسي مطرح شده اسـت       سازي  واژهدرس ششم و هفتم راههاي فعال كردن        

  .  و واژه گزيني به دقت ذكرگرديده استسازي واژهدر درس هشتم مباني علمي 
ــاهيم    ــه معرفــي اصــطالحات، تعــاريف و مف ــسي، درس اول ب در بخــش انگلي

از درس دوم تـا پايـان   . يـسي اختـصاص يافتـه اسـت    شناسي انگل بنيادين در حوزه واژه  
 در انگليــسي همــراه بــا پربــسامدترين ســازي واژههاي فراينــددرس چهــارم، زايــاترين 

 ونـد   160از درس پـنجم تـا پايـان درس دهـم            . انـد  پيشوندها و پسوندها معرفـي شـده      
 بـه   ي وند برگرفتـه از زبـان التينـ        178يوناني و از درس يازدهم تا پايان درس هفدهم          

چون در انگليسي شـمار ونـدهاي برگرفتـه    . ندا تفصيل و با جزئيات آموزش داده شده     
 ونـد التينـي ديگـر بـه        173از زبان التيني تقريباً دو برابر وندهاي زبان يونـاني اسـت،             
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 Optional Material forصـورت مختـصر همـراه بـا معنـي هـر تكـواژ تحـت عنـوان          

Further Studiesين ترتيب تعداد وندهاي معرفـي شـده در كتـاب    بد. اند  معرفي شده
تعـاريف، اطالعـات،    .  وند التيني است   338 وند يوناني و     160حاضر به ترتيب بالغ بر      

  :اند توضيحات و مثالها در مورد هر تكواژ از دو كتاب زير استخراج شده
1. The New Oxford Dictionary of English (2003) 
2. The New Oxford Thesaurus of English (2003) 

اسـتفاده از مطالـب طـرح شـده در درسـهاي بخـش              ة  براي آشنايي با جزئيات و نحـو      
  :يدنما ميانگليسي، ذكر نكات زير ضروري 

در آغاز هر درس تعدادي ريشه، پيشوند و پسوند همراه با معني هر يـك          :يك
ر را در  واژه كـه يـك يـا چنـد تكـواژ مـورد نظـ       30در ادامه تعداد . معرفي شده است  

. آمـده اسـت   Words to Learnساختمان خود دارند به صورت فهرست تحت عنـوان  
پس از اين بخش مقـدماتي، هـر واژه بـه دقـت تقطيـع و سـپس مقولـه دسـتوري واژه            

ي معنـايي و كـاربردي، ذكـر        ها  هكيد بر تفكيك حوز   أهمراه با معني يا معاني آن، با ت       
ل نيز براي روشـن شـدن معنـي و شـيوه            به هنگام ضرورت يك يا چند مثا      . شده است 

 بـا   Originپـس از آن تبارشناسـي تكـواژ تحـت عنـوان             . كاربرد واژه گفته شده است    
قسمت پاياني به معرفـي واژگـان هـم معنـي يـا متـرادف تحـت                 . دقت بيان شده است   

 مـورد نظـر و      ة كـاربرد واژ   ةهمراه بـا مثـال بـراي آشـنايي بـا شـيو             Synonymsعنوان  
در ميــان واژگــان .  اختــصاص يافتــه اســتAntonymsتحــت عنــوان واژگــان متــضاد 

انـد در واقـع    هايي كه با حروف بزرگ انگليسي نوشـته شـده   معني و مترادف، واژه  هم
هاي مترادف از لحاظ كاربردي       واژه ةبقي.  مترادف است  ة پربسامدترين واژ  ةدهند نشان

الً از بـسامد وقـوع كمتـري     با اين تفاوت كه احتمـا ، معنايي قرار دارند  ةدر همان حوز  
عالوه بر اين، از اين شيوه براي جداسازي و مشخص نمـودن تفاوتهـاي              . برخوردارند

بـراي  . هاي هم معنا با يكـديگر دارنـد بهـره گرفتـه شـده اسـت                كاربردي و معنايي كه واژه    
  .است توجه كنيد  6 از درس 13 ة شمارة زير كه واژةروشن شدن توضيحات باال، به نمون

  

13. eccentric = ex + centr + ic 
Adjective: 1 (of a person or their behaviour) Unconventional and slightly
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strange: He noted her eccentric appearance. 2 (Technical) Not placed 

centrally or not having its axis or other part placed centrally: a servo 
driving an eccentric cam. (of a circle) Not centred on the same point as 

another. (of an orbit) Not circular.  
Further Combinations of “centr”: centralize, centreboard, centrefield, 
centrefire, centrefold, centrepiece, centrifugal, centrifuge. 
Origin: Late Middle English (as a noun denoting a circle or orbit not having 
the earth precisely at its centre), via late Latin from Greek ekkentros, from 
ek ‘out of’ + kentron ‘centre’.  
Synonyms: UNCONVENTIONAL, anomalous, queer, strange, peculiar, 
weird, bizarre, outlandish, IDIOSYNCRATIC, quirky, nonconformist, 
capricious.  

Example: They were worried by his eccentric behaviour. 

 

                      

   حاوي وند مورد نظرة        واژ        واژه ةصورت تقطيع شد                         
 

Adjective: 1 (of a person or their behaviour) Unconventional and 
slightly strange: He noted her eccentric appearance. 2 (Technical) 
Not placed centrally or not having its axis or other part placed 
centrally: a servo driving an eccentric cam.   (of a circle) Not centred 
on the same point as another. (of an orbit)  Not circular. 

 
   مقوله دستوري واژه                 مثال كاربردي                             حوزه كاربرد واژه

 

Further Combinations of “centr”: centralize, centreboard, 
centrefield, centrefire, centrefold, centrepiece, centrifugal, centrifuge. 

 تركيبهاي جديد تكواژ مورد نظر

 

13. eccentric ex + centr + ic 
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Origin:  Late Middle English (as a noun denoting a circle or orbit not 
having the earth precisely at its centre), via late Latin from Greek ekkentros, 
from ek ‘out of’ + kentron ‘centre’                                            

  تبارشناسي                                                             

Synonyms:  UNCONVENTIONAL , anomalous, queer, strange, 
peculiar, weird, bizarre, outlandish, IDIOSYNCRATIC, quirky, noncon-
formist, capricious.  

  معنا     واژگان هم       معنا پر بسامدترين واژه هم          
  

 Example:  They were worried by his eccentric behaviour.   

   مثال كاربردي

 واژه 15يم شـده و در هـر بخـش         در اين كتاب هر درس به دو بخش تقـس          :دو
بعد از واژه پانزدهم دو تمرين گنجانده شده است تا دانشجويان بـا پاسـخ              . آمده است 

  .  بسنجند15 تا 1ي ها واژههاي خود را در مورد  به پرسشهاي مربوط بتوانند آموخته
در پايـان  .  ديگر به همان ترتيب آمـده اسـت  ة واژ 15 اًبعد از تمرين دوم مجدد    

 4 و 3 هايتمرين. ام، سه تمرين ديگر منظور شده است  سي ة يعني بعد از واژ    ،هر درس 
 30 تـا  16هـاي   براي سنجش ميـزان يـادگيري دانـشجويان از مطالـب مربـوط بـه واژه        

 براي سنجش ميزان تسلط بر تكواژهاي معرفي شده         5طراحي شده است، ولي تمرين      
  .در كل درس نوشته شده است

 براي اينكه دانشجويان بتواننـد بـه        ، در بعضي از درسها     تمرين فوق،  5عالوه بر   
معنـا تـسلط بيابنـد،       ي مترادف و هـم    ها  واژهتفاوتهاي معنايي و كاربردي موجود ميان       
  . يك يا دو تمرين ديگر هم داده شده است

 محترمي كه مسئوليت تدريس اين كتـاب را بـر عهـده             تادانشود اس  توصيه مي 
س از دانشجويان بخواهند تمريني به شرح زير به عنوان خواهند داشت در پايان هر در   

درواقـع هـدف از ايـن تمـرين، تقويـت و افـزايش مهـارت                . تمرين نهايي انجام دهند   
د كـه  شـو   مـي به دانشجويان هم توصيه     . سازي است  گزيني و معادل   يابي، معادل  معادل
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ود را بـراي    حتماً اين تمرين را به دقت و با حوصـله انجـام دهنـد و پاسـخ مـستدل خـ                    
  . ارزشيابي و اظهار نظر به استاد درس تحويل دهند

 زير را به صورت منظم و به ترتيـب          ةاز دانشجويان بخواهيد پنج مرحل     :تمرين نهايي 
  :  ششم فراهم سازندةانجام دهند تا در پايان بتوانند پاسخي مستدل براي پرسش مرحل

 بـه فارسـي، معـادل فارسـي         با مراجعه به فرهنگهاي جامع انگليسي      : اول ةمرحل
  . ، بيابيدندا هايي را كه در ابتداي درس آمده پيشوندها، پسوندها و ريشه

ي هـا   ه انگليسي به فارسي، برابر نهـاد      يفرهنگها با استفاده از همان      : دوم ةمرحل
  . ، بيابيدندا  را كه در ابتداي درس آمدهاي ه واژ30مربوط به 

د، ببينيـد از  ايـ  هدوم يافتـ مرحلـة   اول و ةلـ  آنچـه در مرح ة با مقايـس : سوم ةمرحل
 در كـدام    هـا   ه بـراي پيـشوندها، پـسوندها و ريـش         فرهنگهـا معادلهاي پيشنهادي در اين     

. فهرستي از آنهـا تهيـه كنيـد   . موارد استفاده شده و در كدام موارد استفاده نشده است         
ت كـه در    يي اسـ  هـا   ه فهرست اول شامل برابـر نهـاد       ؛حال دو فهرست در اختيار داريد     

 فهرسـت دوم  ؛ريشه به كار رفته است/ پسوند/ آنها عين معادل پيشنهادي براي پيشوند   
ريـشه  / پـسوند / يي است كه در آنها معادل پيشنهادي براي پيـشوند         ها  هشامل برابر نهاد  

  . مورد نظر به كار نرفته است
رسـي از   ي فا هـا   هبا استفاده از فهرست اول، ببينيد آيا برابـر نهـاد           : چهارم ةمرحل

 ةي پيـشنهادي معنـي واژ  هـا  هلحاظ معنايي شفاف هستند يا خير؟ ببينيد آيـا برابـر نهـاد            
ي ديگـري   هـا   ه يـا خيـر؟ چـه پيـشنهادهايي يـا چـه گزينـ              كننـد   ميمورد نظر را منتقل     

  توانيد در اين مورد ارائه نماييد؟  مي
اده از   با استفاده از فهرست دوم، ببينيد علـت احتمـالي عـدم اسـتف              : پنجم ةمرحل

نيـد بـا    توا  مـي ريـشه مـورد نظـر چيـست؟ آيـا           / پـسوند / معادل پيشنهادي براي پيشوند   
 ة جديـدي بـراي واژ  ةيي كه استفاده نشده است برابـر نهـاد  معادلهااستفاده از معادل يا   

  مورد نظر بسازيد؟ اگر نتوانستيد، ببينيد علت اين امر چيست؟ 
ال به صورتي مستدل و بـا ذكـر          به پرسشهاي با    را  پاسخ جامع خود   : ششم ةمرحل

بخش مهمي از يادگيري شما در گرو. يديشاهد و نمونه تهيه و به استاد درس ارائه نما        
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يي كه در فرهنگها آمـده      معادلهاد هنگام تحليل    شو  ميتوصيه  . ن گزارش است  اي   هتهي
شناسـي   ي خود از مطالـب مربـوط بـه واژه         ها  هاست و نيز در تمام مراحل فوق، آموخت       

  .  كه در انتهاي هر درس آمده است، مد نظر قرار دهيد،سي رافار
چنانچه مدرسان اين كتاب مايل باشند تكليفي به عنوان كار پايان نيمسال براي               

 Furtherنند از واژگاني كه تحـت عنـوان   توا مي اول ةدانشجويان تعيين نمايند در وهل

Combinations كور تحــــت  دوم از تكواژهــــاي مــــذةآمــــده اســــت و در وهلــــ
  .استفاده نمايند  Optional Material for Further Studiesعنوان

 اين كتاب در مقايسه با كتاب ديگـري كـه انتـشارات             :ويژگيهاي كتاب حاضر  
 و  تفاوتهـا ) 1381 ،تجويـدي (دانشگاه پيام نـور از همـين مؤلـف منتـشر نمـوده اسـت                

سـهولت مقايـسه از مثـالي       بـراي   . دشو  ميويژگيهايي دارد كه در زير به اختصار ذكر         
استفاده خواهد شد كه پيش از اين در قسمت باال آمده است و براي ارجاع آسـان بـه                   

  .  استفاده خواهد شد»كتاب اول«كتاب فوق از عنوان 
در . اسـت   -centr-همانطور كـه پيداسـت، محـور بحـث در مثـال فـوق تكـواژ       

 ةارسـي و انگليـسي، سـه واژ       كتاب اول پس از معرفي اين تكواژ و بيان معني آن بـه ف             
centripetal  ،centrifugal و centrobaric      معنايي به انگليـسي     ة همراه با يك يا دو حوز 

پس از اين مرحله، تكواژ ديگري به همـين ترتيـب و شـيوه              . و فارسي ذكر شده است    
رفـت دانـشجويان بـا مراجعـه بـه            انتظـار مـي    ،در بهتـرين شـرايط    . تدريس شده اسـت   

 ةگون ساير تركيبات تكواژ فوق را بيابند تـا در ايـن رهگـذر برگـستر         فرهنگهاي گونا 
طـور   و همين  (-centr- نحوه كار با تكواژ      ،اما در كتاب حاضر   . واژگاني خود بيفزايند  

 ، eccentric ةن معني كه پـس از معرفـي واژ  اي  ه ديگري است، بةبه شيو)  تكواژهاةبقي
وق در ساختمان آن به كار رفته اسـت، واژه           از واژگاني كه تكواژ ف     اي  هبه عنوان نمون  

كـه در كتـاب اول   ( دستوري واژه مشخص گرديده است ة آن، مقول  ةتقطيع و در ادام   
كـه در كتـاب     ( كاربردي و معنايي آن با دقت گفته شـده اسـت             ةسپس حوز ). نيست

  مـورد نظركـامالً  ةو در نهايت مثالي ذكر شده است تا معنـا و كـاربرد واژ            ) اول نيست 
در گام بعدي شماري از تركيبات تكواژ فـوق         ). كه در كتاب اول نيست    (شن شود   رو
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تا راهگشاي  ) كه در كتاب اول موجود نيست     (با تكواژهاي ديگر فهرست شده است       
 در مـورد تكـواژ فـوق هـشت          مـثالً . دانشجويان براي تمرين و يـادگيري بيـشتر باشـد         

 تبارشناسـي تكـواژ معرفـي شـده     به دنبال ايـن مرحلـه،  . تركيب جديد ارائه شده است 
ن ايـ   هكـ ( اطالعات مربوط به خاستگاه تكواژ مورد نظـر اسـت            ةاست كه در برگيرند   

معنـا بـا      از واژگـان متـرادف و هـم        اي  هسپس مجموع ). بخش هم در كتاب اول نيست     
كـه در كتـاب اول   (بـسامد فهرسـت شـده اسـت         فوق به ترتيب از پربسامد به كم       ةواژ

 متـرادف بـا اسـتفاده از حـروف بـزرگ انگليـسي مـشخص                ةرين واژ و پربـسامدت  ) نيست
ن فهرست، با استفاده از يك يا چنـد         اي  ة  در ادام ). كه در كتاب اول نيست    (گرديده است   

معنـي در    هـم سعي شده است كاربرد واژگان متـرادف و         ) كه در كتاب اول نيست    (مثال  
  ). ر كتاب اول نيستن مثالها هم داي هك(تر شود  قالب يك يا چند جمله مشخص

 ةبر اين اساس، مؤلف اعتقاد دارد كه كتاب حاضر تنها كتاب موجود در حوز             
 مؤلـف   ،در واقـع  .  آموزشـي و كـاربردي دارد      شناسي است كه رويكردي كـامالً      واژه

ي مختلـف پرهيـز نمايـد و در         ها  واژه فهرستي از تكواژها و      ةتالش كرده است از ارائ    
كيبهاي جديد، اطالعـاتي در اختيـار مخاطبـان كتـاب          ضمن آموزش معني وندها و تر     
  . ي معرفي شده را به كار بندندها واژهقرار دهد كه بتوانند با اطمينان 

 كتاب حاضر عاري از     ،مؤلف به خوبي آگاه است كه به رغم تمام تالشهايش         
. خطا و اشتباه، چه در صورت ظاهر و توالي درسها و چـه در محتـواي علمـي، نيـست              

ب هرگونه پيشنهاد و انتقاد كه به منظور بهبود كيفي اين كتاب صورت گيـرد               سب بدين
  .  سپاسگزاري فراوان خواهد بودةماي

يم كه هـر آنچـه   نما  ميدر مورد مطالب بخش فارسي در كمال احترام اعتراف          
نظرانـي اسـت كـه نگـرش          مباهات است از آن انديشمندان و صاحب       ةبار علمي و ماي   

 ةاند و هر آنچه كوتاهي و نارسايي در انتخاب و تلخيص انديـش             هخود را به قلم كشيد    
  .  مؤلف كتاب حاضر استةآن عزيزان است بر ذم

دوست و همكار بسيار عزيز و دانشمندم جناب آقاي دكتـر كـوروش صـفوي               
قبول زحمت فرمودند و بخش فارسي كتاب حاضر را به دقت خواندند و نكات بسيار               





 

 خ

از اين بابـت    . فقط چشم تيزبين ايشان قادر به يافتن آنها بود        ظريفي را تذكر دادند كه      
  . مؤلف كتاب حاضر استةدين زيادي به عهد

ام   كتابي با اين محتوا، يـار و يـاور هميـشگي           ة تهي ةگيري انديش  از ابتداي شكل  
 كـه حاصـل سـالها       ،جناب آقاي دكتر كامبيز محمودزاده پيـشنهادهاي بـسيار مفيـدي          

گاه اســت، ارائــه نمودنــد كــه از ايــن بابــت از ايــشان بــسيار  تــدريس ايــشان در دانــش
  .گزارم سپاس

نظـر  در پايان از دوست و همكار بسيار ارجمندم جناب آقاي دكتر حـسين مالّ             
 گـزاري   ق صـميمي مؤلـف بـراي تـأليف كتـاب حاضـر بودنـد بـسيار سـپاس                  كه مشو

د بـسيار   نـويس ايـن كتـاب بردنـ         دسـت  ةيم و از رنجي كه براي خوانـدن نـسخ         نما  مي
  . ام و اميدوارم روزي بتوانم جبران زحمت ايشان را بنمايم شرمنده

  
  غالمرضا تجويدي               

  ييعضوهيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبا        
 1384پاييز                 


