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  مقدمه
در ایـن میـان برابریـابی    . هـاي ترجمـه مـتن اسـت     از نخسـتین گـام   نبرابریابی واژگا

اي  اهمیـت ویـژه   از، هاي پر کاربرد علوم و تدوین فرهنگ تخصصی حوزه اصطالحات
وران زبان مقصد کامالً شناخته  اوالً باید آن علم یا فن براي گویش، برخوردار است چه

ورانی از اهل زبان مقصد با زبان مادري خـود آن   فن یا دانشو مأنوس باشد؛ ثانیاً اهل 
دست کـم بـراي   ، واژه نیست را فراگرفته باشند؛ ثالثاً باید اصطالحات آن دانش اگر وام

  . فراگیران آن نامأنوس جلوه نکند
نخسـت ایـن کـه اکثـر     . هاي خود را دارد حوزه آموزش عالی ویژگی ،در این میان

اي درخشان دارنـد و بـراي    اند در این حوزه پیشینه هنگ مدعیهاي متمدن و با فر ملت
اصـطالحاتی نـه انـدك در اختیـار دارنـد و بـدین روي از       ، اي در این حوزه هر مقوله

هـاي آموزشـی    دیگر آن که اختالف نظـام . کنند اصطالحات دخیل استقبال چندانی نمی
گـردد و   ها می ین حوزهها خود باعث اختالف در اصطالحات به کار رفته در ا این ملت

  . کند کار برابریابی را دشوار می
برابریابی اصطالحات آموزش عالی عربـی نیـز کـه بـه دلیـل روابـط        ،در این راستا

اندرکاران آمـوزش عـالی اعـم از     دوسویه و گسترده علمی و پژوهشی مورد نیاز دست
ژوهشــگران دانشــجویان و پ، اســتادان، علــوم، تحقیقــات و فنّــاوريوالن وزارت مســئ

تري دارد که در ایـن   مشکالت پیچیده، مؤسسات علمی ایران و کشورهاي عربی است
  .اشاره شده استهاي مستند  با ارائه مثال آنها ترین برخی از مهم ه بهمقال

ه در آن بـه  تـري اسـت کـ    در واقع حاصل یکی از نتایج پژوهش گسترده ،این مقاله
هفتصـد   آموزش عالی به بررسـی بـیش از  اصطالحات  زبانهمنظور تدوین فرهنگ دو 

کاربردي در حوزه آموزش عالی کشورهاي عربی و برابرهـاي   واژه تخصصی و) 700(
بـه ایـن منظـور ابتـدا اصـطالحات آمـوزش عـالی        . ها پرداخته شـده اسـت  فارسی آن

هـاي   از کتاب... قطر و، کویت، اردن، لبنان، سوریه، کشورهاي عربی از جمله عربستان
ها گردآوري شده و سپس بـا   هاي اینترنتی دانشگاه هاي معتبر و پایگاه دانشگاهراهنماي 

، نامـه  توجه به اصطالحات رایج نظام آموزش عالی ایران در منابع معتبر که بیشتر آیـین 
برابریـابی  ، هاسـت  ها و مؤسسات آموزش عالی و نیز سایت دانشـگاه  راهنماي دانشگاه

  . گردیده است
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مقاله یـا  ظاهرا تاکنون ، مقاله نگارندگان این اي ي کتابخانهجست و جوهابر اساس 
باشـد،  پرداختـه  عربی ـ فارسـی   اصطالحات آموزش عالی به مستقال اي که  نامه فرهنگ

هـاي   فرهنـگ  تنها به صورت بسیار پراکنده و نـاقص در برخـی از  . نگاشته نشده است
دکتر آذرتاش آذرنوش و  تألیف فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی از جمله معاصر  دوزبانه

زاده  اهللا دکتـر محمـد غفرانـی و دکتـر مرتضـی آیـت       تـألیف  ،فرهنگ اصطالحات روز
، عالوه بر ایـن در ایـن زمینـه   . ده استممحدودي از این اصطالحات آشمار ، شیرازي

نامه عربی ـ انگلیسی و یا انگلیسی ـ عربی نیز که به ویژه بـه ایـن     مقاله و یا حتی واژه
  . دسترسی پیدا نکردیم، اخته باشدواژگان پرد

آیا اصطالحات آمـوزش   -1 :استها  به این پرسش گوییاین پژوهش در پی پاسخ
آیا براي همـه اصـطالحات آمـوزش     -2 عالی در تمام کشورهاي عربی یکسان است؟

هـاي احتمـالی بـین     تفـاوت  -3د؟ عالی کشـورهاي عربـی معـادل فارسـی وجـود دار     
یـابی اصـطالحات و    در معـادل  کشورهاي عربی تا چه میزان هاي آموزشی ایران و نظام

  گذار است؟تأثیرآنها  ترجمه
  

  هاي آموزشی هاي ناشی از ناهمگونی نظام دشواري. 2
  هاي آموزشی کشورهاي عربی با نظام آموزشی ایران تفاوت نظام. 2-1

ن علل تری هاي آموزشی کشورهاي عربی با نظام آموزشی ایران یکی از مهم تفاوت نظام
وجود اصطالحاتی که در زبان مبدأ و . ها در برابریابی اصطالحات است ایجاد دشواري

واختالف ناشـی از   ناهمسانی معنایی اصطالحات به ظاهر معادل، مقصد مصداق ندارد
  . آید هاي آموزشی از این ناهمگونی پدید می نامه تفاوت آیین

  . د مصداق نداردوجود اصطالحاتی که در زبان مبدأ یا مقص. 2-1-1
تـوان   را مـی » الدبلوم العالی«و یا » دبلوم الدراسات العلیا«به عنوان مثال اصطالح ترکیبی 

  . نام برد
، این اصطالح از این جهت که در ایران جزء مراحل تحصیلی آموزش عالی نیسـت 

شـود کـه    اصطالح دیپلم در ایران به مدرکی گفته مـی . تفاوت دارد» دیپلم«با اصطالح 
کنــد و معــادل آن در  متوســطه أخــذ مــی دوره آمــوز پــس از اتمــام تحصــیالت انــشد

که در نظام آموزش » دبلوم الدراسات العلیا«اما . است» ۀالثانوی ةالشهاد«کشورهاي عربی 
اي از آمـوزش عـالی و بـاالتر از     در کشورهاي عربی مرحلـه ، عالی ایران مصداق ندارد

و گـرفتن مـدرك دیـپلم عـالی بایـد مـدرك       کارشناسی است و دانشجو براي تحصیل 
موفـق   ،اگر دانشجوي کارشناسی ارشد همچنین .کارشناسی یا معادل آن را داشته باشد

شـود کـه ظـاهراً     بـه او داده مـی  » الدبلوم العـالی «مـدرك  ، به دفاع از رساله خود نگردد
  .عادل کارشناسی ارشد در ایران استهمانند مدرك م
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فــی برنــامج الــدبلوم إذا کــان حاصــالً علــی درجــۀ  ۀاســیقبــل الطالــب فــی الدر* 
  . )46: م1988، الروابدة وآخرون(البکالوریوس أو ما یعادلها 

در دوره ، دانشجو در صورت برخورداري از مدرك کارشناسـی و یـا معـادل آن   * 
  . شود دیپلم پذیرفته می

  
و یمنح فی هذه یفصل الطالب من برنامج الماجستیر إذا رسب فی مناقشۀ الرسالۀ ** 

  . )52: م2001، عوض وآخرون(الحالۀ دبلوم الدراسات العلیا 
از دوره کارشناسـی ارشـد   ، نامه موفق نشـود  چه دانشجو در دفاع از پایان چنان** 

  . گردد گردد و در این حالت تنها دیپلم آموزش عالی به او اعطا می منفک می
هـم در کشـورهاي عربـی    » یشـوراي عـالی انقـالب فرهنگـ    «اصطالح  ،از این سو

معـادلی نخواهـد داشـت و    ، مصداق ندارد و قاعدتاً چنین اصطالحاتی در زبان عربـی 
ترجمـه لفـظ بـه لفـظ     «بدین روي در ترجمه چنین اصـطالحاتی نـاگزیریم دو روش   

راه نخسـت ـ ترجمـه    . کـار گیـریم  را بـا هـم ب  » تعریـف آن  توضـیح و «و » اصـطالح 
کـه ترجمـه   چـرا  ، رسـد  فایـده بـه نظـر مـی     عملی بـی الفظ اصطالح ـ به تنهایی   تحت

ناکـارا و مـبهم اسـت؛ مـثالً     ، اصطالحی که در فرهنگ اهل زبان مقصد مصداق نـدارد 
و یا ترجمـه   »المجلس األعلی للثورة الثقافیۀ«به » شوراي عالی انقالب فرهنگی«ترجمه 

اما ضـمیمه  . مبهم استناآشنا و ، براي مخاطبان» دیپلم عالی«به  »دبلوم الدراسات العلیا«
بـدین رو پیشـنهاد   . رسد مشکل چنین اصطالحاتی را حل کند کردن راه دوم به نظر می

  . شود ترجمه چنین اصطالحاتی همراه با تعریفی جامع و مانع آورده شود می
  
  ناهمسانی معنایی اصطالحات به ظاهر معادل . 2-1-2

دقیـق بسـیاري از اصـطالحات بـا     برابریـابی  ، هاي آموزشـی  در نتیجه اختالف در نظام
، »متطلــب الجامعــۀ«گـردد؛ بــه عنــوان مثــال اصـطالحاتی ماننــد    دشـواري روبــرو مــی 

مطـابق  . تـوان ذکـر کـرد    را مـی  »متطلـب القسـم  «یا » متطلب التخصص«، »الکلیۀ متطلب«
اختصاصـی و اختیـاري   ، دانشجو موظف است دروس عمومی، نامه آموزشی ایران آیین

براي همه دانشجویان دانشـگاه مشـترك   ، دروس عمومی. یت بگذراندمعینی را با موفق
امـا در برخـی از کشـورهاي عربـی     . ویژه هر رشته اسـت  است ولی دروس تخصصی

دهند کـه بخشـی    دانشکده و گروه هر یک به طور مستقل دروسی را ارائه می، دانشگاه
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 »متطلـب الکلیـۀ  «و  »متطلـب الجامعـۀ  «براین بنـا . اجباري و بخشی دیگر اختیاري است
همـان دروس  » القسـم / متطلـب التخصـص  «معادل دقیق دروس عمومی نیست هرچند 

هـاي ایـران    بندي دروس عمومی در دانشگاه به دیگر سخن این تقسیم. تخصصی است
تفـاوت تعـداد   ، نمایـد  ناهمسـانی معنـایی را دو چنـدان مـی     آن چه ایـن . وجود ندارد

برخــی کشــورهاي عربــی تعــداد  هاســت کــه در واحــدهاي عمــومی و تخصصــی آن
  :واحدهاي عمومی بیشتر از دو برابر آن در ایران است

  
ساعۀ معتمدة کحـد أدنـی للحصـول علـی درجـۀ      » 130«یدرس الطالب ما مجموعه  •

البکالوریوس فی اللغۀ العربیۀ وآدابها وفق تعلیمات منح درجۀ البکالوریوس فی الجامعـۀ  
 :المعتمدة علی النحو التالیویکون اإلطار العام لتوزیع الساعات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )116: م1988الروابدة وآخرون، (
  
» 130« حـداقل ، یابی به مدرك کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشجو براي دست[

. العمل اعطاي مدرك کارشناسی در دانشگاه باید بگذرانـد واحد درسی مطابق با دستور
  :]چارچوب کلی توزیع واحدها به صورت زیر است

  
  
  
  
 

  الساعات المعتمدة  نوع المادة  الرقم
  19  متطلب جامعۀ إجباري  1
  12  متطلب جامعۀ اختیاري  2
  9  متطلب الکلیۀ إجباري  3
  6  متطلب الکلیۀ اختیاري  4
  69  متطلب تخصص إجباري  5
  15  متطلب تخصص اختیاري  6

  130  جمع کل  
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یکـی  ، است» هاي کالسی فعالیت«نیز که معادل تقریبی آن » أعمال الفصل«اصطالح 
» نمـره مسـتمر  «توانـد   معادل دقیق این اصطالح می. نوع اصطالحات استدیگر از این 

ژه مقاطع تحصیلی پـیش از    باشد که البته در نظام آموزش عالی ایران کاربرد ندارد و وی
  :دانشگاه است

عالمـۀ فـی    -1: تتکون عالمۀ الطالب النهائیۀ فی المسـاق الواحـد مـن   : 20المادة* 
تقاریر أو بحوثاً أو عرض الموضـوع أو   واحداً علی األقل و أعمال الفصل، وتشمل اختباراً

عالمـۀ فـی    -2. مـن العالمـۀ  % 50ما شابه ذلک من نشاط، ویخصص ألعمـال الفصـل   
   ).52: م2001عوض وآخرون، (من العالمۀ النهائیۀ % 50امتحان نهائی یخصص له 

ــاده *  ــت از   : 20م ــکل اس ــک درس متش ــجو در ی ــایی دانش ــره نه ــره  .1: نم نم
مقـاالت یـا   ، )ي علمـی (هـا  که شامل نمره حداقل یک امتحان و گزارش» الفصل اعمال«

از نمـره نهـایی را بـه خـود اختصـاص      % 50هاي مشابه است و  ارائه مطلب یا فعالیت
  . گیرد از نمره نهایی را در بر می% 50نمره امتحان نهایی که  .2. دهد می

ان حضور و فعالیت در کـالس  ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میز
درس و انجام تکالیف درسی و نتایج امتحانات بین نیم سال و پایان نیم سـال صـورت   

براین روشـن  بنـا . گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس اسـت  می
 بـه بیـان  . است و نه معادل آن» اعمال الفصل«جزیی از » هاي کالسی فعالیت«است که 

عموم و خصـوص مطلـق ـ    » هاي کالسی فعالیت«با » اعمال الفصل«منطقی دیگر نسبت 
اغلب اصطالحات آموزشی و ارزیابی ایران و کشورهاي  در نتیجه. و نه تساوي ـ است 

معـانی ناهمسـان افـاده    ، پوشیِ معنایی ندارد و اصطالحات بـه ظـاهر معـادل    عربی هم
  . کند می

شماره 
  تعداد واحدها نوع درس  درس

  19  دانشگاهدرس عمومی الزامی   1
  12  درس عمومی اختیاري دانشگاه  2
  9  درس عمومی الزامی دانشکده  3
  6  درس عمومی اختیاري دانشکده  4
  69  درس تخصصی اجباري  5
 15  ی اختیاري  درس تخصص  6

  130  جمع کل  
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 ف عربیهاي آموزشی کشورهاي مختل تفاوت نظام. 2-2
بندي ارتقـاي   توان به تفاوت مراتب دانشگاهی یا تفاوت رتبه ها می از جمله این تفاوت

مدرسـان در  . هاي عربی دیگر اشاره کـرد  اعضاي هیئت علمی دانشگاه لبنان با دانشگاه
شـوند ولـی در    بندي می رده» معید«و ، »أستاذ مساعد«، »أستاذ«دانشگاه لبنان به سه رتبه 

تقسـیم  » مـدرس «و » أستاذ مساعد«، »أستاذ مشارك«، »أستاذ«ي عربی به ها دیگر کشور
  . )121: 1988، الروابدة وآخرون(اند  شده

الرتب العلمیۀ فهی تتراوح وفقاً لقانون الجامعۀ اللبنانیۀ بین أستاذ، وأسـتاذ مسـاعد   * 
  . )6: م2000، الجامعۀ اللبنانیۀ(ومعید 
اسـتادیار و  ، اسـتاد : ه لبنان عبـارت اسـت از  مراتب علمی مطابق با قانون دانشگا* 
  . مربی

، »متطلـب الجامعـۀ  «هـا بـه    و یا ـ چنان که گذشت ـ دروس در برخـی از دانشـگاه    
 »الجامعۀ متطلب«و در برخی دیگر مانند اردن فقط به ، »متطلب القسم«و  »متطلب الکلیۀ«

ی ایـران هماهنـگ   شود که این اخیر با نظام آموزش عال تقسیم می »متطلب التخصص«و 
  . است
  

  اصطالحات مترادف .3
گیرد؛ یکی توجه هر کشور عربی بـه   وجود اصطالحات مترادف از دو عامل نشأت می

و دیگر گرایش هر کشـور  ، هاي معنایی مدلول اصطالحات هایی از تفاوت جنبه یا جنبه
عربی به استقالل از همتایان خود و ادعاي هویت مشخص کـه ایـن بـه حـوزه وضـع      

  . ها نیز کشیده شده است صطالحات و معادلا
دانند و معتقدند که وجود چند لفـظ   اگر چه برخی ترادف را موجب غناي زبان می

اما بسیاري بر این باورند که هیچ لفظی بـا  ، کند معانی را بهتر تفهیم می، براي یک معنی
معنـایی  شـک اخـتالف    لفظ دیگر هم معنی نیست حتی اگر با هم مترادف باشند و بـی 

  . اند بسیار ظریف و دقیقی دارند که بیشتر اهل فن ـ و نه همگان ـ از آن آگاه
مورد نظر بوده ، هاي معنایی در هنگام برابریابی اصطالحات از آن جا که این تفاوت

مـدلول هـر   ، هایی از این اختالفات توجه داشـته اسـت   و هر کشور نیز به جنبه یا جنبه
شـرح  ، نگار در نتیجه براي معجم. ها دقیقاً با هم یکسان نیست یک از این برابر انگاشته

هاي معنایی این اصطالحات و ذکر حوزه جغرافیایی کـاربرد   ها و ظرافت و بیان تفاوت
یابد هر چند ظاهراً در هیچ معجم تخصصی به این موارد پرداختـه   هر یک ضرورت می

  . نشده است
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راي فرهنگسـتان زبـان و ادب   برخی از کشـورهاي عربـی مثـل مصـر و سـوریه دا     
اند و طبیعی است کـه مسـتقل از کشـورهاي دیگـر عمـل کـرده و جداگانـه بـه          عربی
از سـویی دیگـر بسـیاري از    . گزینی در برابر اصطالحات آموزش عـالی بپردازنـد   واژه

مـدتی مسـتعمره کشـورهاي اروپـایی     ، هاي آموزش عـالی  کشورهاي عربیِ داراي نظام
از کشـور اسـتعمارگر انکارناپـذیر    آنها  هاي آموزشی اثرپذیري نظامسان  اند و بدین بوده
گاه تا چند معادل به کار رفته است؛ مانند ، نتیجه این است که براي یک مضمون. است

  :اصطالحات پرکاربرد
  
  :»درس« •

  المادة
 .http://www. uop. edu» +جــ «تکون عالمۀ النجاح فی کل مادة من مـواد برنـامج الماجسـتیر    

jo/Research/documents/MasterInstructions. doc) .(  
  . است» +جـ«نمره قبولی در هر یک از دروس دوره تحصیلیِ کارشناسی ارشد 

  ). /www. paluniv. edu. ps( قل متطلبه الساببال یجوز للطالب دراسۀ مساق ق  المساق
  . نیاز آن ثبت نام کند تواند در درسی پیش از گذراندن درس پیش دانشجو نمی

  المقرّر
  إذا رسب الطالب فی مقرّر أو أکثر یعید دراسۀَ ما رسب فیه

)http://www. ckfu. org/vb/t62407. html .(  
  . گذراند را دو باره میآنها  شود، رس یا بیشتر مردود میوقتی دانشجو در یک د

  المحور
: م1988الروابـدة وآخـرون،   (إذا أخفق الطالب فی محور من محاور البرنامج فعلیه إعـادة اإلمتحـان   

166 .(  
  . اگر دانشجو در یکی از دروس دوره مردود شود، باید دوباره امتحان دهد

  ). 55: م1988الروابدة وآخرون، (للجنۀ احتساب ساعات أتمها بنجاح یجوز للطالب أن یطلب من ا  الساعۀ
  . سازي دروسی را بکند که با موفقیت گذرانده است تواند از آن کمیته، تقاضاي معادل دانشجو می

  المتطلب

ال یجوز للطالب أن یأخذ مادة ما ومتطلبها السابق فی الفصـل نفسـه إال إذا کـان قـد درس المتطلـب      
  ). (http://www. rwtc. edu/arabic/esf/esfacadrules. htm م ینجح فیهالسابق ول

نیـاز   زمان درس و پیش نیاز، مجاز به گذراندن هم دانشجو تنها در صورت مردود شدن در درس پیش
  . آن است

  ). 87: هـ1421خالد، (بۀ لجمیع الطلبۀ فی المحاضرات تشرط الجامعۀ المواظ  المحاضرة
  . حضور دانشجویان در جلسات درس الزامی است) بر اساس قوانین دانشگاه(

  الدرس

الوحدة النظریۀ هی المحاضرة النظریۀ األسبوعیۀ التی ال تقـل مـدتها عـن خمسـین دقیقـۀ أو الـدرس       
 .http://www. ckfu. org/vb/t62407(یقـۀ  العملی أو المیدانی الذي ال تقـل مدتـه عـن مائـۀ دق    

html .(  
دقیقه، یا درس عملی و یـا   50درس نظري هفتگی به مدت حداقل : هر واحد درسی عبارت است از

  . دقیقه نباشد100میدانی که کمتر از 
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 :»امتحان مجدد« •
امتحان 
  معاد

  . )66: م1988، الروابدة وآخرون(فیعید راسباً  االمتحان المعادإذا أخفق الطالب فی 
  . گذراند درس را دوباره می شده ومردود  ،اگر دانشجو در امتحان مجدد نمره نیاورد

اختبار 
  معوض

خـالل ثالثـۀ أیـام مـن      أن یتقدم بالعذر إلى مدرس المـادة  ختبار بعذر مقبولاالعلى کل من یتغیب عن 
  للطالب معوض ویتوجب على مدرس المادة إجراء اختبار، تاریخ زوال العذر

)http://www. admicollege. com/systems. html .(  
اند ظرف سه روز از زمان برطـرف شـدن    اند، ملزم دانشجویانی که به عذر موجه در امتحان شرکت نکرده

د درس موظف اسـت از دانشـجو امتحـان    عذر خود، مدارك توجیهی را به استاد درس ارائه دهند و استا
  . مجدد بگیرد

امتحان 
  معوض

من یتغیب عن امتحان نهائی معلن عنه فی مادة ما بعذر یقبله عمید الکلیۀ التی تدرس تلـک المـادة،   کل 
 .www. ju( للطالـب  معـوض  امتحـان  فان عمید الکلیۀ یبلغ قراره بقبول العذر الى مدرس المادة إلجراء

edu. jo( . 
که در امتحان نهایی اعالم شده درسی غیبت نماید، در صورتی که غیبـت وي از نظـر رئـیس     دانشجویی
اي که درس در آنجا ارائه شده، موجه تشخیص داده شود، حکم تأیید غیبت موجـه دانشـجو را    دانشکده

  . کند می براي گرفتن امتحان مجدد به استاد درس ابالغ

امتحان 
  غیرمکتمل

فی الفترة المسموح بها یعطى صفراً فی االمتحان النهائی الذي متحان غیر المکتمل إذا لم یتقدم الطالب ال
  ). http://www. alaqsa. edu. ps/ar/default. asp?pageid=893( تغیب عنه

اگر دانشجو ظرف مدت مجاز، در امتحان مجدد شرکت نکند، نمره صفر براي درسی که در امتحان نهایی 
  . آن غایب بوده، منظور خواهد شد

امتحان 
  اکتمال
  

الروابدة وآخرون، (للطالب  امتحان اکتمال فی حالۀ قبول مجلس القسم العذر الذي تقدم به الطالب یجري
  . )61: م1988

 . شود که شوراي گروه، عذر دانشجو را موجه تشخیص دهد، از وي امتحان مجدد گرفته میدر صورتی 

اختبار 
  بدیل

إذا لم یتمکن الطالب من حضور االختبار النهائی فی أي من مواد الفصل لعذر، جاز لمجلس الکلیۀ قبـول  
   اختباراً بدیالً عذره والسماح بإعطائه

 (http://faculty.ksu.edu.sa/67974/DocLib2 العربی20%النسخۀ20%الطالب20%دلیل/ . pdf) 
سال حاضر شود، شـوراي دانشـکده    اگر دانشجو به عذري نتواند در امتحان پایانیِ هر یک از دروس نیم

  . تواند عذرش را موجه دانسته، به وي اجازه دهد در امتحان مجدد شرکت نماید می
  
  
  
  
 
 

http://faculty.ksu.edu.sa/67974/DocLib2
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  :»خوابگاه دانشجویی« •
  السکن

یبدأ تقدیم طلبات السکن للطـالب فـی الجامعـۀ اعتبـاراً مـن      4/20 ولغایـۀ  5/31 مـن کـلّ عـام    
(http://www.aleppostudents.com/index.php?page=main1_cat&op=view&id=1) 

  یابد خاتمه می 31/5آغاز، و در تاریخ  20/4ارائه تقاضاي خوابگاه دانشجویان همه ساله از تاریخ 
السکن 
  الداخلی

ــۀ  ــا وطالبـ ــن  300 طالبـ ــر مـ ــۀ ألکثـ ــۀ األکادیمیـ ــاص بطلبـ ــداخلی الخـ ــکن الـ ــع السـ یتسـ
(http://www.pass.ps/site/showpage126ar.html) 

  . دانشجوي دختر و پسر را دارد 300خوابگاه ویژه دانشجویان دانشگاه، ظرفیت اسکان بیش از 

المنازل 
  خلیۀالدا

تعرضه لواحدة أو أکثـر مـن    السکن الداخلیإن مخالفۀ الطالب المقیم فی المنازل الداخلیۀ لتعلیمات 
  . )75: م1988الروابدة وآخرون، (العقوبات 

هایی بـراي او در پـی خواهـد     تخلف دانشجوي خوابگاهی از مقررات خوابگاه، مجازات یا مجازات
  . داشت

  منازل الطلبۀ
 منـازل الطلبـۀ  مـن نظـام   » 14«صادر بمقتضی المـادة  (داخلی للطلبۀ فی الجامعۀ تعلیمات السکن ال

  . )108: هـ1421، خالد() المعمول به فی جامعۀ آل البیت
نامـه در حـال اجـراي     آیـین » 14«صادر شده بر اساس ماده (مقررات خوابگاه دانشجویان دانشگاه 

  ). هاي دانشجویی دانشگاه آل البیت خوابگاه
  
  :»نمره« •

  العالمۀ
هـذا  عالمـات  مـن مجمـوع   % 50یعتبر الطالب ناجحاً فی االمتحان الخطی إذا حصل علـی معـدل النجـاح    

  . )215م، 2000، الجامعۀ اللبنانیۀ( االمتحان
% 50هاي وي در این امتحـان   دانشجو در صورتی در امتحان کتبی قبول می شود که میانگین مجموع نمره

  . باشد) 10(

  الدرجۀ
االمتحان الکتابی واالمتحان  درجاتمۀ المقررات التی لها جزآن نظري و عملی من مجموع تتکون عال

  . )270: م2002ـ  2000، دلیل جامعۀ حلب(العملی 
  . هاي امتحان کتبی و امتحان عملی است نمره دروس نظري ـ عملی شامل مجموع نمره

  النقطۀ
المعدل التراکمی هو حاصل قسمۀ مجموع النقاط التی حصل علیها الطالـب فـی الجمیـع المقـررات التـی      
 (http://www.ckfu.org/vb/t62407.htm)درسها منذ التحاقه بالجامعۀ علی مجموع الوحدات 

هاي دروسی که دانشجو از زمان ورود به دانشگاه در  معدل کل عبارت است از حاصل تقسیم مجموع نمره
  . همه مواد درسی کسب کرده بر تعداد کل واحدها

  التقدیر
یرصد موقتاً لکل مقرر یتعذر علی الطالب استکمال متطلباتـه فـی الموعـد     تقدیرالتقدیر غیر المکتمل هو 

http://www.ckfu.org/vb/t62407.html) .(  
اي است که به صورت موقت براي دروسی که دانشجو تا زمان مشـخص از عهـده انجـام     نمره ناتمام نمره

  . شود می تکالیف آن بر نیاید، منظور

  النتیجۀ
ـ إذا غاب الطالب أکثر من ثمن مجموع الساعات المقررة للمادة، یحرم من التقدم لالمتحانات وتعتبر  ه نتیجت

  . )78: هـ1421خالد، (» صفراً«فی تلک المادة 
از شـرکت در جلسـه امتحانـات محـروم     هشتمِ جلسات درس غیبت نماید،  تر از یک اگر دانشجو در بیش

  . شود منظور می» صفر«گردد و نمره وي در آن درس،  می

http://www.aleppostudents.com/index.php?page=main1_cat&op=view&id=1)
http://www.pass.ps/site/showpage126ar.html)
http://www.ckfu.org/vb/t62407.htm)
http://www.ckfu.org/vb/t62407.html)
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ها ـ کـه    این معادل از برخی نباید از نظر دور داشت که عنصر سیاق در کاربرد البته
در » درس«ــ مـؤثر اسـت؛ چنـان کـه       آینـد  اغلب اصطالحاتی ترکیبی بـه شـمار مـی   

، »گیـرد  درس مـی «، »درس دارد«، »دهد درس می« ،»خواند درس می«هاي فارسی  جمله
هـر یـک بـا توجـه بـه سـیاق در       ، »از درس افتـاده اسـت  «و ، »درس را گرفته اسـت «

در زبـان عربـی نیـز    . شود هاي خاصی کاربرد دارد و معنی خاصی از آن اراده می جمله
رد و نـه  کـاربرد دا » المتطلـب المتـزامن  «و  »المتطلـب السـابق  «، »متطلب الجامعه«تعـابیر  

  . »الساعۀ السابقۀ«و یا  »مادة الجامعۀ«مثل آنها  تعابیري مترادف
  

  اشتراك لفظی اصطالحات. 4
اشتراك لفظی آن است که یک لفظ بر دو معناي مختلف یـا بیشـتر بـه طـور یکسـان      «

در » عـین «و  در فارسـی » شـیر «اشتراك لفظی در واژگانی همچـون کلمـه   » داللت کند
  . ك لفظی در حوزه اصطالحات نیز وجود داردبحث اشترا. عربی است

نکته مهمی که در زمینه اشتراك لفظی در حـوزه اصـطالحات آمـوزش عـالی بایـد      
لزومـاً  ، آن است که براي دستیابی به لفـظ مـورد نظـر نویسـنده    ، مورد توجه قرار گیرد

ان بـه بیـ  . یـابی نمـود   معـادل ، بایست اصطالح را با توجه به سیاق جمله و گاه متن می
داراي اشـتراك لفظـی   عامل سیاق در، دیگر ، گزینش لفظی خاص از بین الفاظ ترکیبی ِ
  . اساسی است عامل

، اگر وضع یک لفظ براي دو معنی جایز باشـد «نظران معتقدند که  برخی از صاحب
ابـن  (» افزایـد  کـه بـر ابهـام آن نیـز مـی     ، شود این امر نه تنها موجب وضوح معنی نمی

متـرجم گـاه حتـی از    . است» دائم رهزن«به قول موالنا » شتراك لفظا«. )166: درستویه
  . رسد سیاق عبارت هم به نتیجه قطعی در باره مقصود یک واژه اصطالحی نمی

و گاه به  »رشته تحصیلی«گاه به معنی » البرنامج«تبار  فارسیبه عنوان مثال اصطالح 
  :تاس »دوره«معنی 

 رشته تحصیلی
 إلی آخر لمرة واحـدة خـالل المـدة المحـددة للحصـول علـی الدرجـۀ        برنامجیکون التحویل من 

)http://graduatestudies.kau.edu.sa/content( .  
  . ، فقط یک بار مجاز است)در یک مقطع(تغییر رشته در طول مدت تحصیل 

 دوره تحصیلی
: م1988، الروابدة وآخـرون (» %70«الماجستیر  برنامجتکون عالمۀ النجاح فی کل مادة من مواد 

60( .  
  . است) »14«یعنی (» %70«نمره قبولی در هر یک از دروس دوره تحصیلی کارشناسی ارشد 

http://graduatestudies.kau.edu.sa/content
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کـدام  آنهـا   اما جمالتی هم وجود دارد که به صـورت قطعـی مشـخص نیسـت در    
  مراد است؟) رشته یا دوره و مقطع(معناي اصطالح 

الدراسـیۀ األولـی مـن     علی الطالب االنتهاء من المواد االسـتدراکیۀ خـالل السـنۀ   * 
  . )48: م2001، عوض وآخرون( البرنامجالتحاقه ب

/ ورود بـه دوره  دانشجو ملزم است دروس جبرانی را در اولین سـال تحصـیلی   * 
  . بگذراند نام در رشته ثبت

  
الروابـدة  (إذا أخفق الطالب فی محور من محاور البرنامج فعلیه إعـادة االمتحـان    **
  . )66: م1988، وآخرون
بایـد  ، نمره قبولی کسـب نکنـد  ، رشته/ دورهاگر دانشجو در هر یک از دروس ** 

  . دوباره امتحان دهد
چند اصـطالح را ـ کـه داراي اشـتراك لفظـی اسـت ـ        ، براي روشن شدن موضوع

  . هاي نمونه بررسی خواهیم کرد معانی هر یک را در جمله، آورده
  
  :االنسحاب •

انصراف دادن از 
 تحصیل در دانشگاه

: م2001عـوض وآخـرون،   (من الجامعۀ إلی العمیـد   انسحابجوز للطالب أن یتقدم بطلب ی
51( .  

  . تواند تقاضاي انصراف از تحصیل خود را به رئیس دانشکده ارائه نماید دانشجو می

 حذف درس

 یحق للطالب النسحاب من مادة أو أکثـر خـالل األسـبوعین األولـین مـن الفصـل الدراسـی       
)http://www. jinan. edu. lb/Tollabia/tollabia1. htm( .  

 حذف یـک یـا چنـد درس   تواند به مدت دو هفته، از آغاز ترم تحصیلی اقدام به  دانشجو می
  . نماید

 حذف ترم

م للعمید بطلب  المواد التـی سـجلها فـی     جمیع انسحاب منیحق للطالب، لعذر قاهر، أن یتقد
  ). http://www. jinan. edu. lb/Tollabia/tollabia1. htm(الفصل الدراسی 

خـود را   سـال  نامی نیم حذف همه دروس ثبتتواند تقاضاي  دانشجو در شرایط اضطراري می
  . یدبه رئیس دانشکده ارائه نما
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  :التحویل •

 انتقال

من خارج الجامعـۀ حسـب القواعـد المعتمـدة مـن       التحویلیجوز بموافقۀ صاحب الصالحیۀ قبول 
  ). http://www. ckfu. org/vb/t62407. html( لجنۀ الشؤون الطالبیۀ

هاي دیگـر بـر اسـاس قواعـد جـاري       از دانشگاه انتقالبا موافقت مقام مسؤول، پذیرش تقاضاي 
  . پذیر است امور دانشجویی امکانکمیته 

 تغییر رشته
 .http://graduatestudies. kau( الطالب من تخصص إلی آخـر داخـل الجامعـۀ    تحویلیجوز 

edu. sa/content( .  
  . پذیر است تغییر رشته دانشجو در دانشگاه امکان

سازي  معادل
 دروس

السـاعات   تحویـل لهـم الحـق فـی    الطالب الذین أکملوا مواد فی کلیۀ أو جامعۀ من مکان آخـر  
)www. ac. ac. cy .(  

تواننـد آن دروس را   انـد، مـی   دانشجویانی که دروسی در دانشکده یا دانشـگاهی دیگـر گذرانـده   
  . سازي کنند معادل

  
  :المستوي •

 سال تحصیلی نیم

/http://www. ckfu. org  الدراسیۀ الالزمۀ للتخرج ثمانیۀ مستویات أو أکثر المستویاتعدد 

vb/t62407. html) .( 
تـرم   8الزم براي فراغت از تحصیل  هاي سال تعداد نیمریزي مصوب هر دانشکده  براساس برنامه
  . یا بیشتر است

 مقطع

ال یجوز للطالب أن یکون مسجالً فی الوقت نفسه فی أکثر من تخصص فی الجامعـۀ سـواء فـی    
  . )97: 1421خالد، (و فی المستویات المختلفۀ نفسه أ المستوي

و چـه در مقـاطع تحصـیلی     مقطع زمان در بیش از یک رشته چه در همان تواند هم دانشجو نمی
  . نام کند دیگر ثبت

مرحله تحصیلی 
 دانشجو

 .http://www. ckfu. org/vb/t62407الدراسی هو الدال علی المرحلـۀ الدراسـیۀ    المستوي

html) .(  
هـایی اسـت کـه از تحصـیل      تعداد تـرم (است  ترم تحصیلی دانشجوبیانگر » توي الدراسیالمس«

  ). گذرد دانشجو می
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  :المتطلب •

 درس

ال یجوز للطالب أن یأخذ مادة ما ومتطلبها السابق فی الفصل نفسه إال إذا کان قد درس المتطلب 
  )). http://www. rwtc. edu/arabic/esf/esfacadrules. htmالسابق ولم ینجح فیه 

نیاز آن  نیاز، مجاز به گذراندن همزمان درس و پیش پیش درس دانشجو تنها در صورت مردود شدن در
  . است

تکالیف 
 درسی

ه فی الموعد متطلباتالتقدیر غیر المکتمل هو تقدیر یرصد موقتاً لکل مقرر یتعذر علی الطالب استکمال 
  . (/www. paluniv. edu. ps) المحدد

اي است که به صورت موقت براي دروسی که دانشجو تا زمان مشخص از عهده انجـام   ناتمام نمره نمره
  . شود آن بر نیاید، منظور می تکالیف

 شرایط

  :للحصول علی درجۀ البکالوریوس متطلبات
  :التالیۀ المتطلباتتمنح درجۀ البکالوریوس لطالب بعد إتمام ): 27(المادة 

  . د المطلوبۀ للتخرج وفق الخطۀ الدراسیۀالنجاح فی جمیع الموا) أ
  . )96: هـ1421خالد، ( …األخري التی تقتضیها الخطۀ الدراسیۀ  المتطلباتإتمام ) ب

  :شرایط أخذ مدرك کارشناسی
  :گردد مدرك کارشناسی به دانشجویی که شرایط زیر را دارا باشد، اعطا می: 27ماده 
  . از تحصیل مطابق با برنامه تحصیلیقبولی در همه دروس مورد نیاز فراغت ) الف
  . …کند دارا بودن شرایط دیگري که برنامه تحصیلی ایجاب می) ب

  
  یابی در زبان مبدأ و مقصد هاي معادل ناهمسانی روش .5
 ناهمگونی اصطالحات وضع شده یا رواج یافته در دو زبان. 5-1

رز نیست و این خـود  ا داللت وضعی اصطالحات در دو زبان مبدأ و مقصد معموالً هم
در نتیجـه ایـن   . هاي برابریابی اصطالحات آموزش عـالی اسـت   یکی دیگر از دشواري

 وران نابرابري نباید انتظار داشت که معادل هر اصـطالح عربـی مـورد پـذیرش گـویش     
رئیس «را کمتر معادل » رئیس القسم«زبان فارسی قرار گیرد و رواج یابد؛ مثالً اصطالح 

به دیگر سخن براي کسی . است» مدیر گروه«هند بلکه معادل رایج آن د قرار می» گروه
و در فارســی واژه  »ریاســت«در عربــی واژه ، کــه متصــدي امــور اداري گــروه اســت

زمـان  «که معـادل رایـج آن    »الساعۀ المکتبیۀ«نیز اصطالح . اند را ترجیح داده» مدیریت«
  . است» ت دفتريساع«و نه » ساعت حضور در دفتر/ مشاوره و راهنمایی 

  
  



  
  
 

101   ... هاي برابریابی اصطالحات آموزش عالی دشواري
 

 هاي عربی هاي کشور دقت عمل فرهنگستان. 5-2
یابی اصطالحات آموزش عـالی ماننـد    هاي کشورهاي عربی در حوزه معادل فرهنگستان
گزینـی در ایـن حـوزه بیشـتر      واژه. انـد  هاي علمی عملکردي موفق داشـته  دیگر حوزه

نیز در میان اصطالحات بـه   هایی واژه وام هر چند، گزینی بوده است سازي و معادل واژه
شکل و هیئت واژگان عربی را ، نیز در فرایند تعریبآنها  خورد که البته اغلب چشم می

، »البکـالوریس «توان به سه اصـطالح   از جمله این اصطالحات می. به خود گرفته است
و  »bachelors ،master«اشاره کرد که بـه ترتیـب معـرب    » الدکتوراه«و ، »الماجستیر«
»doctora «است .  

انـد   نگر عمل کرده بسیار دقیق و جزیی، ها در وضع اصطالحات نیز این فرهنگستان
و این چیزي است که کمتر در زبان فارسی و در حوزه مورد بحث ما به آن توجه شده 

یکی اسـتاد  : در زبان فارسی دو مدلول دارد با یک لفظ واحد» استاد راهنما«مثالً . است
حال آن . نامه و دیگري استاد راهنما در مسایل مربوط به پایان، حصیلیراهنما در امور ت

بـه معنـی اسـتاد    » مرشـد «یکـی  : که در کشورهاي عربی دو اصطالح مجزا وجود دارد
  . نامه در پایان» استاد راهنما«به معنی » مشرف«و دیگري ، راهنما در امور تحصیلی

بـوط بـه ایـن دو نگـرش متفـاوت      در نتیجه دشواريِ برابریابی در دو مورد زیر مر
  : نگرخواهد بود نگر و کلی جزیی
وجود دارد ولی اصطالح خاصی آنها  مصداق، اصطالحاتی که در زبان مقصد )الف

  :مانند اصطالحات زیر، وضع نشده یا رواج نیافته استآنها  براي
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اصطالح 
 عربی

مفهوم فارسی  هاي نمونه عربی جمله
 آن

أســــــــتاذ 
 متمرس

لنت وزارة التعلیم العالی والبحث العلمـی موافقتهـا علـی التعاقـد مـع المتقاعـدین       أع
  بصفۀ خبیر أقدم  أستاذ متمرسبدرجۀ 

(http://www.iraqnews-in.com) 
وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی با انعقاد قرارداد تدریس بـا بازنشسـتگان بـا    

 . موافقت کرد و به عنوان کارشناس با سابقه» استاد متمرس«رتبه 

استاد 
اي که  بازنشسته

براي تدریس 
از وي ، مجدد

دعوت به عمل 
 . آید می

  تعلیق
 الدراسـۀ

فـی مقـر    قرر مجلس عمداء جامعۀ البلقاء التطبیقیۀ الیـوم السـبت خـالل اجتمـاع لـه     
الجامعـۀ   الجامعۀ برئاسۀ رئیسها الدکتور عمر الریماوي تعلیق الدراسۀ والـدوام فـی  

  حدیوم غد األ
)www. factjo. com/fullNews. aspx?id=15672 .(  

جلسه هیئت رئیسه دانشگاه کاربردي بلقاء که روز شـنبه بـه ریاسـت دکتـر عمـر       در
اعـالم   تعطیل هاي درس فردا یکشنبه ریماوي در محل دانشگاه تشکیل گردید، کالس

 . شد

تعطیل شدن 
ها به  کالس

دلیل مناسبت 
یا رویدادي 
 خاص

الفراغ 
 یالجامع

هی ساعات محدده أسبوعیۀ تکون جمیـع الجامعـۀ فـی الفـراغ أي ال محاضـره فیهـا       
  . )http://www. alwaha. com/vb/t18993. html( لجمیع الطلبه

به این معنی که در آن . ها، دانشگاه تعطیل استساعات مشخص هفتگی است که در آن
 . شود ساعات هیچ کالسی تشکیل نمی

روزها یا 
هاي  ساعت
که در  خاصی

آن کالسی در 
دانشگاه تشکیل 

 . شود نمی

إزالۀ مفعول 
 اإلنذار

أقصاها فصالن دراسیان بعد  األکادیمی فی مدة اإلنذار مفعول إزالۀ على الطالب
» % 65«إلى  الفصل الدراسی الذي أنذر فیه وذلک برفع معدله التراکمی

  . )http://www. alaqsa. edu. ps/ar/default. asp?pageid=893(فأعلى
سال تحصیلی از زمان  دانشجوي مشروط ملزم است حداکثر به مدت دو نیم

نام مشروط خارج  ، از وضعیت ثبت»%65«مشروطیت با کسب معدل کل حداقل 
 . شود

خارج شدن از 
  ، مشروطیت

 رفع مشروطیت

لوضع إزالۀ ا
تحت 
 المراقبۀ

المراقبـۀ   یفصل الطالب من برنامج الماجستیر إذا لم یتمکن من إزالـۀ الوضـع تحـت   
  . )52: م2001عوض وآخرون، (

نام مشروط خارج نشود، از ادامه تحصـیل در   دانشجو در صورتی که از وضعیت ثبت
 . گردد دوره کارشناسی ارشد محروم می

خارج شدن از 
وضعیت ثبت 
  ، نام مشروط

 رفع مشروطیت

  زوال العذر

 
خالل  أن یتقدم بالعذر إلى مدرس المادة ختبار بعذر مقبولاالعلى کل من یتغیب عن 

معوض ویتوجب على مدرس المـادة إجـراء اختبـار    ،ثالثۀ أیام من تاریخ زوال العذر
  . )ollege. com/systems. htmlhttp://www. admic(للطالب 

اند ظـرف سـه روز از    اند، ملزم دانشجویانی که به عذر موجه در امتحان شرکت نکرده
زمان برطرف شدن عذر خود، مدارك توجیهی را به استاد درس ارائه دهنـد و اسـتاد   

  . درس موظف است از دانشجو امتحان مجدد بگیرد

 
بر طرف شدن 
شرایطی که 
مانع حضور 

جو در دانش
جلسه امتحان 
 . گردیده است

http://www.iraqnews-in.com)
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مصـداق دارد ولـی در ضـمن اصـطالحی کـه      ، اصطالحاتی که در زبان مقصد )ب
  . گردد لحاظ می، داراي شمول معنایی بیشتري است

تـوان نـام بـرد کـه      را مـی  »عذر مرضی«و  »عذر قهري«به عنوان مثال دو اصطالح 
بینیم که مدلول هر دو اصـطالح کـه    می. است» غیبت موجه«معادل تقریبی آن در ایران 

و دیگـري غیبـت   ، یکی شـامل غیبـت ناشـی از رویـدادي ناخواسـته یـا غیـر منتظـره        
تر و داراي شـمول   که کلی» غیبت موجه«تفکیک نشده و از اصطالح ، استعالجی است

  . گردد استفاده می، معنایی بیشتري است
  
در برابریـابی  ضرورت اسـتفاده از قاعـده افـزایش و کـاهش واژگـانی       .6

  اصطالحات
گزینی اصطالحات باید به این نکته توجه داشت که همچـون ترجمـه دیگـر     در معادل

، و مرکب به مرکـب نیسـت چـه   ، مترجم در قید ترجمه مفرد به مفرد، واژگان و تعابیر
بـه دیگـر   . گاه یک اصطالح مفرد را باید به اصطالح ترکیبی برگردانید و گاه بـالعکس 

یابی اصطالحات مرکب لزومی ندارد اجزاي آن ترکیـب یـک بـه یـک      سخن در معادل
  . معادل یک اصطالح مفرد قرارگیرد، برابریابی شود و یا لزوماً اصطالحی مفرد

به عنوان مثال در نظام آموزشی کشورهاي عربی بعضی از اصـطالحات بـا صـفاتی    
رابریـابی چنـین   اند که در نظـام آموزشـی ایـران کـاربرد نـدارد و بـدین رو در ب       همراه

  :مانند، اصطالحاتی باید بر اساس قاعده کاهش واژگانی عمل نمود
زبانـان   در تـداول فارسـی  » اختیـاري «قیـد  (ترم تابستانی : »فصل صیفی اختیاري«* 

  ).هر چند مفهوم آن وجود دارد، ملحوظ نیست
ند نیز هر چ» اجباري«مفهوم (سال تحصیلی  دو نیم: »فصالن دراسیان إجباریان«** 

  ).شود اما بر زبان آورده نمی، وجود دارد
  :یابی اصطالحات چهار حالت ممکن است پیش آیدبه دیگر سخن در برابر

  . »نمره«به » لعالمۀا«یا ، »رشته«به  »الفرع« مانند ؛برابریابی اصطالح مفرد به مفرد .1
بـه   »الفصـل «یا ، »جو دانش«به » الطالب«: مانند ؛برابریابی اصطالح مفرد به مرکب .2

  . »سال نیم«
 وضـع «یـا  ، »واحد«به » الساعۀ المعتمدة« :مانند ؛برابریابی اصطالح مرکب به مفرد .3

  . »مشروطیت«به » الطالب تحت المراقبۀ
» الطلبۀ الراغبین فی اإلقامۀ فی السکن« :مانند ؛برابریابی اصطالح مرکب به مرکب .4

بـه  » لـی آخـر  إتحویل مـن تخصـص   «یا ، »دانشجوي متقاضی سکونت در خوابگاه«به 
  . »تغییر رشته«
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  گیري نتیجه
ترین علـل   هاي آموزشی کشورهاي عربی با نظام آموزشی ایران از مهم تفاوت نظام •

اصـطالحات  ، در نتیجه ایـن نـاهمگونی  . ایجاد دشواري در برابریابی اصطالحات است
ندارد و اصـطالحات  مصداق و کاربرد ، شود که در زبان مبدأ یا مقصد بسیاري دیده می

 . بسیار دیگري نیز برابري دقیق نخواهد داشت
در زمینه وضـع  آنها  و مستقل عمل نمودن، زبان در نتیجه تعدد کشورهاي عربی •

اي  اصطالحات مترادف بسیاري پدید آمده که عملکـرد سـلیقه  ، و برابریابی اصطالحات
از دیگـر علـل ایجـاد آن    نهـا  آ هایی از معانی و نیز توجه به جنبه یا جنبهآنها  در وضع

هاسـت  ه اختالف ظریف و دقیقی که بین آنوجود اصطالحات مترادف و توجه ب. است
 . نگاران است هاي معجم از دغدغه، و نیز ذکر حوزه جغرافیایی کاربرد هر یک

وجود اشـتراك لفظـی درحـوزه اصـطالحات آمـوزش عـالی از دیگـر عوامـل          •
برابریابی اصطالحاتی کـه داراي  ، توجه به سیاق بدون. هاست دشواري در برابریابی آن

با این وجود گاه مترجم حتی از سیاق عبارت هـم  . دقیق نخواهد بود، اند اشتراك لفظی
 . رسد به نتیجه قطعی درباره معناي مورد نظر نویسنده نمی

هاي برابریابی در  ناهمسانی روش، یابی اصطالحات از دیگر علل دشواري معادل •
نــابرابري در وضــع اصــطالحات و دقــت عمــل و . رهاي عربــی اســتایــران و کشــو

وجـود  . هاي کشورهاي عربی از موارد ایـن نـاهمگونی اسـت    نگري فرهنگستان جزیی
وضـع  آنهـا   لفظ معینـی بـراي  ، اصطالحاتی عربی که در ایران با وجود داشتن مصداق

یی بیشـتر  نشده و نیز اصطالحاتی که در ضمن اصطالحات کلی دیگر و با شمول معنـا 
آنهـا   اند که یا برابري ندارند و یا برابریابی دقیق از جمله اصطالحاتی، آورده شده است

 . ممکن نیست
پوشـیِ   ناهمسانی معنایی اصطالحات به ظاهر معادل یا به تعبیر دیگر نبـود هـم   •

و نیز ناکارآمدي التزام به طول اصطالح و بسـاطت و  ، معنایی بین اصطالح و معادل آن
آن ـ یعنی عدم استفاده از قاعده افزایش و کاهش واژگـانی در برابرگزینـی ـ از     ترکیب 

 . دیگر موارد دشواري در برابریابی اصطالحات است
، پژوهشگران حوزه زبان فارسی و تحـوالت زبـانی آن  ، فرهنگستان زبان فارسی •

و و مترجمان مدارك دانشگاهی براي تسهیل کار ترجمـه  ، متصدیان امور آموزش عالی
هـاي گونـاگون آمـوزش عـالی در کشـورهاي       تفهیم و تفهم ناگزیر به توجه بـه نظـام  

وران  گزینی مناسب و ترویج آن در میان گـویش  واژه، نتیجه طبیعی این توجه. اند جهان
 . زبان فارسی است
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نیاز  ارائه شرح و تعریف ـ به عنوان پیش ، یابی چند دسته اصطالح در کار معادل •
یکی اصطالحاتی که در زبان مبدأ یا مقصـد مصـداق نـدارد؛ دیگـر     : شودـ پیشنهاد می

مصداق دارد ولی در ضمن اصطالحی که داراي شمول ، اصطالحاتی که در زبان مقصد
گردد؛ و سوم اصطالحات به ظاهر معـادل در دو زبـان    لحاظ می، معنایی بیشتري است

 . مبدأ و مقصد
ود دارد ولی اصطالح خاصی وجآنها  مصداق، اصطالحاتی که در زبان مقصد •
این  سازي گردد که یابی و اصطالح وضع نشده یا رواج نیافته نیز باید معادلآنها  براي

 . است امر علی القاعده از وظایف فرهنگستان زبان و ادب فارسی
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