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سيد مهدی سمائی و زهرا دهسرايی
معرفی پژوهش
اختصارات صور كوتاه شده كلمات و عباراتاند .هدف از اختصارسازي قبل از اختراع كاغذ براي صرفهجويي در حجم نوشته بوده ولي اختصارسازي در عصر
جديد به سبب افزايش حجم اطالعات و چابك شدن جامعه ا ست .اخت صارات را به چند شکل مي سازند :الف .ترخيم ب .ف شرده سازي (حذف حروف مياني
كلمه) ج .ادغام د .سرواژه سازي .سرواژه سازي از فرايندهاي واژه سازي و يکي از اشکال اختصارسازي است .در اين نوع واژه سازي با حروف آغازين كلمات
يا اصططحالحات و يا با حروف آغازين كلمات و برخي ديگر از حروف كلمات صططورت جديدي سططاخته ميشططود .از سططاختار صططرفي اصططحال سططرواژه چنين
برميآيد كه اين لفظ به ساختن واژه با حروف آغازين كلمات داللت ميكند .در سرواژه سازي صورت مکتوب مالك ا ست نه تلفظ .يعني سرواژه با حروف
ساخته ميشود نه با آواها .سرواژهسازي عليرغم قواعد كلياش مشکالت خاصي در زبان فارسي دارد .ويژگيهاي بومي زبانها تاثيراتي در قواعد سرواژهسازي
ميگذارد .اين م شکالت موجب ت شتت در ساخت اين نوع فرايند واژه سازي مي شود .اين م سئله هم در ساخت سرواژهها و هم در ساخت معادل كلمات و
اصطططحالحات بيگانه وجود دارد .نحوه ثبت سطططرواژهها و چگونگي خوانش آنها نيز از جمله مشطططکالت اسطططت .هدف كليدي اين پژوهش بررسطططي مشطططکالت
سرواژهسازي در زبان فارسي و عرضه قواعد مربوط به آن است.

روش پژوهش
در اين پژوهش كوشطططش شطططده تا با توجه به ويژگيهاي آوايي زبان فارسطططيا قا فا فارسطططيزبانانا و ويژگيهاي فرهنگي جامعا فارسطططيزبان قواعدي براي
سرواژهسازي در زبان فارسي عرضه شود.

يافتهها
يافتهها نشان داد كه براي مصوتهاي كوتاه زبان فارسي (حركات) نشانه وجود ندارد .به نظر ميرسد فارسيزبانان در ساخت سرواژههايي كه به كلمات موجود
يا بالفوه زبان فارسي شباهت دارند گرايش بيشتري دارند .افزون بر اينا تلفظ سرواژهها و مسا ل مربوط به آغازهسازي در زبان فارسي با مشکالتي روبهرو است.
نحوه تلفظ سرواژههاي قرضي و ثبت صورت اصلي يا ارجاعي سرواژهي در بانكها و م شکالت نحوه ثبت مصوتهاي موجود در سرواژهها با خط فارسي و
نحوه تلفظ سططرواژههاي فارسططي از رايجترين چالشهاي كاربرد سططرواژهها در بانكهاي اطالعات وجود دارند .سططرانجاما در اين پژوهش قواعد همگوني براي
سرواژهسازي عرضه شده است .اين قواعد شامل تلفظ سرواژهها و وحدت اصحال شناختي و نحوه ساخت و تلفظ آغازهها است.

نتيجهگيري و پيشنهادها
از آنجا كه يکي از شيوههاي واژهسازي در زبان فارسي اختصارسازي است كه يکي از راههاي اقتصاد زباني استا نبود يكدستي و چندگانگي در آن ميتواند
منجر به آشفتگي زباني در متن و گفتار شود .براي كاستن از اين آشفتگي وضع قواعدي براي سرواژه سازي داراي اهميتي حياتي است .پژوهشگرانا طراحان
بانكهاي اطالعاتا و نهادهاي در پيوند با زبانشناسي ميتوانند از قواعد عرضه شده در اين پژوهش براي سرواژهسازي بهرهبرداري كنند.

