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چكید ه
فرهنگ های د وزبانۀ خوب و نظام مند  و کارآمد  نقش انکارناپذیری د ر بهبود  ترجمه و د رک د رست 
متن بیگانه د ارند  و د ر زمانه ای که د انش عمد تاً از ره گذر ترجمه از زبان های خارجی به ویژه 
انگلیسی به د ست می آید ، اهمیت این فرهنگ ها مضاعف می شود . د ر سال 1394 فرهنگ-

د انشنامۀ کارا از استاد  بهاءالد ین خرمشاهی د ر چهار جلد  متن اصلی )به همراه پیوست هایی( و یک 
جلد  تکمله حاوی اصطالحات تخصصی وارد  بازار شد . استاد  خرمشاهی سابقۀ د یرینی د ر تألیف و 
ترجمه و ویرایش واژه نامه ها د ارند  و طبعاً انتظار آن هایی که با آثارشان آشنا هستند  این است که 
فرهنگی برتر و نظام مند تر و به سامان تر از فرهنگ های موجود  عرضه کنند . نخستین نکته ای که با 
عنایت به تأکید ات مؤلف بر ایجاز، توجه نگارند ه را جلب کرد  حجم زیاد اطناب و تکرار اطالعات 
به ویژه د ر پیوست های جلد  چهارم و کل جلد  پنجم است. فرهنگ ـ د انشنامۀ کارا د ست ویراستار 
فرهنگ نوشتی را به خود  ند ید ه و نایکد ستی و رعایت نکرد ن اصول فرهنگ نگاری و بی بهرگی از 
انسجام ازجمله مشکالت عمد ۀ این اثر است اما مهم ترین مسئله ند اشتن روش است و نیز پای بند  

 نبود ن به سیاست ها و خط  مشی هایی که خود  مؤلف اتخاذ کرد ه است. 

کلید واژه ها
فرهنگ د وزبانه، فرهنگ د انشنامه ای، بهاءالد ین خرمشاهی، فرهنگ نگاری، یکد ستی

خانم نوش آفرین انصاری د ر جایی فرمود ند  که تألیف هر کتاب مرجعی به مثابه ستونی است برای 
جامعه و فرهنگ کشور. پس هر قد ر ستون های ایران مان بیش تر و استوارتر باشد  بهتر است و 
امید وارکنند ه تر. سال ها بود  که به انتظار چاپ فرهنگ د وزبانه ای نشسته بود یم که استاد  بهاءالد ین 
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خرمشاهی د اشتند  تألیف می کرد ند  و با سابقه ای که از ایشان د ر زمینۀ کتاب مرجع، واژه سازی 
و واژه گزینی، زبان و اد بیات د اشتیم امید وار بود یم فرهنگی عرضه کنند  که برتر و شایان تر از 
فرهنگ های د وزبانۀ موجود  باشد . از د هۀ هفتاد  شمسی شاهد  تحولی د ر فرهنگ نگاری کشورمان 
بود ه ایم که با تد وین فرهنگ فارسی امروز غالمحسین صد ری افشار و همکارانش آغاز شد  و با 
فرهنگ های د وزبانۀ پویای د کتر محمد رضا باطنی، فرهنگ نشر نو از محمد رضا جعفری و د ر 
نهایت فرهنگ هزارۀ زند ه یاد  علی محمد  حق شناس و همکارانش، اوج گرفت.1 فرهنگ ـ د انشنامۀ 

کارا طبعاً باید  مزایایی بر این سه فرهنگ د وزبانه د اشته باشد .
د ر سال 1364-1363 بد ون این که استاد  بهاء الد ین خرمشاهی را بشناسم، ترجمۀ د رد  
جاود انگی ایشان را د ید م و با متن اصلی آن مقایسه کرد م. با این کار تمرین ترجمه کرد م و مطالب 
بسیاری یاد  گرفتم. پس از آن، هرجا اسمی و اثری از ایشان بود  کنجکاوانه د نبال می کرد م تا کسب 
معلومات و خوشه چینی کنم. ایشان د ر زمینۀ کتاب مرجع هم صاحب نظرند  و واژه ها و اصطالحات 

تخصصی فراوانی ساخته و چند  واژه نامه ویراسته اند . 
نوشتن نقد  د ربارۀ فرهنگ د وزبانه ای که نگارند ه سال ها از ره گذر آثار و افکار مؤلفش غیاباً د ر 
محضرشان تلمذ کرد ه آسان نیست. اولین شائبه ای که پیش می آید  این اتهام است که مباد ا د ر 
انتقاد هایم »نام بزرگان را به نیکویی« نبرد ه باشم. د ومین شائبه حب و بغض است و جانب د اری یا 
غرض ورزی. سومین شائبه این است که بنا به تعلقات علمی که به فرهنگ های پویا، هزاره و نشر 
نو د ارم و افتخار شاگرد ی د کتر باطنی و مرحوم حق شناس را د اشته ام د ر نقد  فرهنگ  ـ   د انشنامۀ 
کارا مزایای آن را ناد ید ه گرفته  و معایب آن را بزرگ جلوه د اد ه باشم. امید  که خوانند گان محترم با 

مطالعۀ نوشته ام واقعیت را د ر مورد  انگیزه ام از نوشتن نقد  این فرهنگ د ریابند .
فرهنگ ـ  د انشنامۀ کارا یک فرهنگ ِ د انشنامه ای د وزبانه  است د ر پنج جلد . متن اصلی را چهار 
جلد  اول تشکیل می د هد . شش پیوست د ر پایان جلد  چهارم آمد ه. جلد  پنجم »تکمله )واژگان 
تخصصی(« نام د ارد  که د ر آن اصطالحات تخصصی 60 رشته به تفکیک آمد ه با یک نمایه یا 

»فهرست د رهم آرایی الفبایی انگلیسی«.
شناخت فرهنگ و کتاب مرجع از نظر جایگاهی که د ر رد ه شناسی منابع مرجع د ارد  د ر بررسی 

■ خرمشـاهی، بهاءالد یـن. (1394(. فرهنـگ 
ـ  د انشـنامۀ کارا. 5 ج. تهـران: معیـن. نگاه و   

شـباهنگ. پانـزد ه + 2805 ص.
شابک: 978-964-165-122-2

نقد  مکتوب
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و نقد  آن حائز اهمیت به سزایی است. تصمیمات، سیاست ها، روش ها و خط مشی ها، شیوۀ عرضۀ 
اطالعات، روش معاد ل یابی و معاد ل گزینی و... براساس نوع فرهنگ و ماهیت آن انجام می گیرد . د ر 

این جا فرهنگ ـ  د انشنامۀ کارا را از نظر رد ه شناسی بررسی و نوع آن را مشخص می کنم.
 ـ  د وزبانه؛

 ـ  یک سویه )فقط انگلیسی ـ  فارسی(؛
 ـ  فرهنگ د انشنامه ای )واژگان به اضافۀ اقالم د انشنامه ای / دایرة المعارفی(؛

 ـ  عمومی، به اضافۀ 160هزار مد خل تخصصی که اد عا شد ه د ر بر د ارد  )جلد  پنجم(؛
 ـ  زبان آموز )چرا که مبنایش چند  فرهنگ زبان آموزان پیش رفته است(؛

 ـ  فشرد ه به لحاظ فرهنِگ زبانی )چرا که مبنایش فرهنگ های زبان آموزان پیش رفته است که 
فرهنگ فشرد ه  به شمار می روند . البته واژگانی از فرهنگ های غیرزبان آموز و اطالعات د انشنامه ای 

به جا و بی جا حجم آن را زیاد  کرد ه است(؛
ـ  سازمان آن از واژه به سوی معناست )د ر مقابل فرهنگ طیفی یا گنج واژه که سازمان آن از معنا 

به سوی واژه است(؛
 ـ  یک جهته )ویژۀ فارسی زبانانی که به معاد ل ترجمه ای نیاز د ارند  یا می خواهند  معنای کلمه یا 
عبارتی را بد انند ، د ر مقابل فرهنگ های د وزبانۀ فعال ساز که به کاربر هم کمک می کنند  به زبان 

خارجی بنویسد (؛
 ـ  برای رمزگشایی زبان )ترجمه و د رک مطلب(، د رک بنیاد  برای د ریافت زبان، نه تولید  آن؛

 ـ  مخاطب مترجم و زبان آموز.
د ر این نوشته به ایراد های فرهنگ ـ د انشنامۀ کارا پرد اخته ام به چند  علت: یکی از علِل تد وین 
فرهنگ جد ید  رفع نقایص و کمبود های فرهنگ های پیشین است. فرهنگ ـ د انشنامۀ کارا از نظر 
شمول اقالم د انشنامه ای بر فرهنگ های د یگر برتری د ارد  اما معیار ند اشتن و نابه سامان بود ن و 
پراکند ه بود ن آن ها این مزیت را د چار چالش های جد ی کرد ه است. شکل ارائه یا عرضۀ اطالعات 
د ر فرهنگ های نشر نو، پویا، هزاره، و حتی آریان پور به مراتب بهتر و نظام مند تر و به سامان تر از این 
فرهنگ است. استاد  خرمشاهی اثرشان را جد ید اً چاپ کرد ه اند  و انتظار می رود  برتر از آثار د یگر 
باشد  ـ که نیست. مزایایی برای پیوست ها و تکملۀ 1118صفحه ای برشمرد ه اند  ـ که چنین نیست. 
بر معیارها و اصولی د ر مقد مه تأکید  شد ه که با یکد ستی و انسجام از آن پیروی نشد ه و مهم تر 
این که بسیاری هستند  که فقط به مزایای این فرهنگ اشاره کرد ه و می کنند  و کم هستند  آن هایی 

که بی غرضانه به نقد  بنشینند .
متأسفانه امروز عمد تاً مسئله فقط این نیست که فرهنگ د وزبانه بهتر است تک جلد ی باشد  
)که کاربرد ی تر است( و مسئله فقط این نیست که انباشتن اطالعات پراکند ه د ر فرهنگ چه قد ر 
مفید  یا زاید  است و مسئله فقط این نیست که این اطالعات چه قد ر د رست و متین است؛ مسئله 
این است: کتابی که من می نویسم باید  قطورتر از کتاب های د یگر باشد . این امر به ویژه د ر تد وین 
د انشنامه ها صاد ق است. از ایجاز که یکی از ویژگی های بارز کتاب مرجع به شمار می رود  سخنی 

فرهنگ؟ د انشنامه؟ کارا؟ نغمه های ناساز
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د ر کار نیست. مرحوم محمد  طباطبایی، فرهنگ نویس فرهنگ شناس، 46 سال پیش، بله 46 سال 
پیش، از خطر »نهضت قطورنویسی« سخن می گوید  و امروز پس از گذشت حد ود  نیم  قرن از این 

هشد ار، قطورنویسی د ر تمام ابعاد  فرهنگی ریشه د واند ه است.
چند گاهی است که د ر این آب و خاک نهضت قطورنویسی پا به عرصۀ 
وجود  گذاشته و برای خویش مقام و اهمیت خاصی کسب نمود ه است. جالب 
این که این نهضت د ر تمام زمینه ها و رشته های علمی و اد بی و هنری ریشه 
د وانید ه و به صورت یک غد ۀ سرطانی یا بیماری واگیر د رآمد ه است. سعی 
بیش تر نویسند گان، شاعران و مؤلفان بر این است که هرچه بیش تر بر حجم و 
قطر اثرشان بیفزایند . ای کاش ذره ای از این سعی و کوشش مصروف تازگی و 

صحت مطالب می شد .
نمونه ای از این کتب، فرهنگ آریانپور است که د ر پنج جلد  قطور و حجیم 
منتشر و با بهای چنان گزافی عرضه شد ه است که کم تر اهل مطالعه ای قد رت 

خرید  آن را د ارد ... فرهنگ آریانپور شاید  می توانست یک فرهنگ انگلیسی ـ 
 فارسی اید ه آل د ر زبان فارسی بشود ، اگر مؤلف محترم با کمی ایمان و احساس 
مسئولیت و باألخره مطالعۀ کافی به این کار مهم د ست می زد . )طباطبایی، 

)353 :1348
د ر فرهنگ ـ د انشنامۀ کارا، از صفحۀ 2663 تا 2805 جلد  چهارم )142 صفحه( و همۀ جلد  
پنجم )سی و هشت + 838 ص( یعنی مجموعاً 1118 صفحه را پیوست ها و مطالب »تکمیلی« 
تشکیل می د هد . با توجه به مطالبی که د ر این نوشته می آید  د رمی یابید  که د ست کم 1000 صفحه 
از این اثر حجیم، اضافی و حشو و ناالزم است. هزار صفحه خود ش کتاب حجیمی است و این 
مقد ار مطلب زائد  د ر این وانفسای تورم و کساد ی بازار نشر چه تفاوتی د ر قیمت کتاب مخصوصاً 

برای د انش جویان که ایجاد  نمی کند . 
به خاطر اهمیت حجم فرهنگ ـ د انشنامۀ کارا و به  راهِ  اطناب  رفتن استاد  خرمشاهی با وجود  
تأکید  مکررشان بر ایجاز، نقد  را با پیوست های جلد  چهارم و جلد  پنجم )تکمله، واژگان تخصصی( 

شروع می کنیم.
»یکی از نشانه های تصور گنگ فرهنگ نویسان و ناشران از کاربر و نیازهایش این است که 
برخی از آن ها بخش اصلی الفبایی را به زعم خود  با پیوست هایی تکمیل می کنند  شامل فهرست 
اسامی، فهرست اختصارات، تکه پاره هایی از اطالعات متفرقه« »هانس ـ پِد ِر و همکاران، 1991: 
2713( و هرچیزی که د م د ستشان می رسد . این انباشتن پیوست ها با مطالبی از هر د ست به 
این معنی است که فرهنگ نگار »تصّور روشنی از مخاطبانش ند ارد « )همان(. قد ر مسلم این که 
پیوست های جلد  چهارم باألخره مفید ند  اما با معماری و طراحی د رست فرهنگ می شد  برخی از 
آن ها را د ر د اخل متن اصلی آورد  و از پراکند گی اطالعات، مثالً د ر مورد  اعالمی که هم د ر متن 

آمد ه اند  و هم د ر پیوست ها، جلوگیری کرد  و هم فرهنگ را بی د لیل چاق نکرد .

نقد  مکتوب
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»کلمات و تعبیرات خارجی رایج د ر زبان انگلیسی« )6 صفحه( از روی یک فرهنگ آمریکایی 
عیناً کپی شد ه و تلفظ آن ها با الفبای فونتیک آمریکایی است، د رحالی که تلفظ کل فرهنگ 
د انشنامۀ کارا با الفبای فونتیک انگلیسی بریتانیایی است. این بخش فاقد  معاد ل فارسی است. 
عباراتی )ازجمله par avion و post hoc از کلمات حرف P( د ر متن هم آمد ه. این بخش را با 

عینک مطالعه و ذره بین مطالعه کرد م.
د ر پایان جلد  چهارم، 118 صفحه به فرهنگ وارۀ )1( اسالم شناسان و ایران شناسان، )2( 
برند گان جایزۀ نوبل و )3( کشورهای جهان اختصاص یافته که بسیاری از مد خل های آن ها د ر 
متن اصلی هم آمد ه، البته با تفاوت هایی د ر اطالعات. خوانند ه باید  به د و یا چند  جا مراجعه کند  تا 
اطالعاتش تکمیل شود . از سوی د یگر، اگر مد خلی د ر متن آمد ه چه لزومی د ارد  د وباره د ر پیوست 

بیاید  و برعکس.
»فرهنگوارۀ اسالم شناسان و ایران شناسان« )از صفحۀ 2687 تا 2718( چه قد ر برای مخاطبان 
اصلی این کتاب الزم است؟ چرا نامی از خاور شناسان د ر عنوان برد ه نشد ه است؟ فرانتس روزنتال، 
فرد ریش اوگوست روزن، اتوره روسی، ژان ژاک روسو، فرد ریش روکرت، یان ریپکا و کارل اد وارد  

زاخائو همگی طبق صفحۀ 2712 )جلد  4، پیوست( »خاورشناس« هم بود ه اند . 
جلد  پنجم 38 صفحه مقد مه و واحد های پیشین فرهنگ به اضافۀ 679 صفحه واژگان 

تخصصی د ارد  و نیز 142 صفحه نمایۀ اصطالحات تخصصی.
د ر جلد  پنجم حد ود  60 نفر با شصت روش و سلیقه »تکلمه )واژگان تخصصی(« را فراهم 
آورد ه اند  و استاد  خرمشاهی یا همکارانشان ظاهراً د ستی به ترکیب این بخش نزد ه اند  تا واژگان 
تکراری را بپاالیند  و مثالً »قوش: falcon« را از فهرست اصطالحات و »فرهنگ و معارف اسالمی« 
حذف کنند  و مثالً تشریح / آناتومی را د ر بخش پزشکی اد غام کنند  و مثالً یک فهرست الفبایی 
مطلق از بخش ورزش ترتیب د هند  و مثالً حجم اطالعات رشته ها را متناسب با اهمیت و 

گسترد گی شان متوازن سازند . 
»کوتاه«  صفت  با  آن  از  خرمشاهی  آقای  که     د انشوران«  علمی  زند گی نامۀ  »فرهنگوارۀ 
یاد کرد ه  اند  )چهارد ه، ج 5( فهرستی است از »واژه نگار« انی که د ر جلد  پنجم با مؤلف همکاری 
کرد ه اند  و 21 صفحه از فرهنگ د انشنامۀ کارا را به خود  اختصاص د اد ه است. سراغ افراد  برجستۀ 
این »فرهنگواره« می رویم. زند گی نامۀ استاد  نصراهلل پورجواد ی که عالوه بر فعالیت های پژوهشی 
اصیل شان، با راه اند ازی مرکز نشر د انشگاهی حق بزرگی به گرد ن علم و چاپ و نشر این مرز و بوم 
د ارند  حد ود  نیم صفحه است. پیروز سیار و کامران فانی بیش از نیم صفحه. هیچ ایراد ی هم بر 
این متصور نیست. اما آیا مهند س سید  مصطفی هاشمی طبا، کاپیتان شاهرخ خد ایاری، سرهنگ 
مسعود  اسفند یاری، د کتر جبارعلی ذاکری، د کتر مهرد اد  قیومی و د کتر محسن/سعید  محبی از 
نظر اطالعات د انشنامه نگاری ارزشی برابر یا بیش تر از نصراهلل پورجواد ی، کامران فانی و پیروز سیار 
د ارند ؟ آیا اطالعات مربوط به انیشتین، ویکتور هوگو، هیتلر، استالین،  جرج واشینگتن، شکسپیر 
و امثالهم باید  کم تر از اطالعات د اد ه شد ه د ر مورد  ایرانیانی باشد  که د ر این جا از ایشان نام برد یم؟ 
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د ر اعتبار و ارزش کار این ایرانیان ترد ید ی نیست )از نصراهلل پورجواد ی سخن رفت، کامران فانی 
تحولی د ر د انشنامه نویسی ایجاد  کرد ه، پیروز سیار د ر ترجمۀ متون کتاب مقد س شاهکار کرد ه، 
مهند س عباس جعفری منشأ خد مات شایانی د ر واژه نگاری جغرافی بود ه و...( ولی این بزرگواران 
نقشی بسیار کوچک تر از نیوتن و جیمز جویس و چارلی چاپلین و امثالهم د اشته اند . نیم صفحه 

توضیح د ربارۀ افراد  نه چند ان نامد ار د ر عرصۀ د انش را مقایسه کنید  با موارد  زیر:
 Mosaddeq, Muhammad  )مصد ق، محمد  )1261-1345 ش     
سیاست مد ار و د ولت مرد  ایرانی که د ر سال های 1330 تا 32، نخست وزیر ایران بود  و نفت را 

ملی کرد . 
     افالطون )428/427 ـ 348/347 ق م(، فیلسوف یونانی، شاگرد  سقراط و استاد  ارسطو و از 

بنیان گذاران فلسفه و فرهنگ غرب.
     نیوتن، آیزاک )1642 ـ 1727م(، فیزیکد ان، ریاضید ان و فیلسوف انگلیسی، واضع حسابان، 

نظریۀ گرانش،قانون حرکت و کاشف ماهیت نور سفید .
.Hitler, Adolf      هیتلر، آد ولف )1889 ـ 1945م(، د یکتاتور آلمانی.  

     واشینگتن، جورج )1732 ـ 1799(، اولین رئیس جمهور آمریکا )1789 ـ 1797( و از رهبران 
انقالب و استقالل آمریکا.

»بد یهی است که معرفی همکاران این فرهنگ، هم ضرورت علمی د ارد ، هم فریضۀ اخالقی و 
به قصد  سپاسگزاری از هم کوشی این بزرگان است که صمیمانه و کریمانه، بی مزد  و منت، یاری 
فرمود ند .« )چهارد ه: 5( آیا غرض از این همه طول و تفصیل د ر زند گی نامۀ علمی این د انشوران 
»به مد لول شعر حافظ: »نگاه  د ار سِر رشته تا نگه د ارد « )د ه: ج 5( بود ه یا صرفاً »ضرورت علمی« 

و »فریضۀ اخالقی«؟
جلد  پنجم فهرست رشته ها د ارد  و شمارۀ صفحه ند ارد ؛ یعنی باید  بارها کتاب را ورق بزنی تا 

به رشتۀ مورد  نظر برسی.
واژه نامۀ خاص اد بیات د ر جلد  پنجم د ر کار نیست اما 8 صفحه به »نظریه و نقد  اد بی« 
اختصاص یافته است. واژه نامۀ پزشکی د اریم )421 تا 475: 5( و نیز واژه نامۀ »تشریح/ آناتومی« 
)24 تا 30: 5(. بخش »الهیات مسیحی« )126 تا 130( د اریم و بخش »کتاب مقد س« )103 
تا 108(، آموزش و پرورش 62 مد خل د ارد  )DNA هم جزء اصطالحات این رشته است( و 

گرد شگری/ جهانگرد ی 51 مد خل.
»آرایش و زیبایی« که الحق و االنصاف امروزه از اوجب واجبات است 24 صفحه است؛ یعنی 

8 برابر آموزش و پرورش.
برای نمونه فقط یک صفحه )249: ج 5( از بخش »فرهنگ و معارف اسالمی« را که کار خود  
استاد  خرمشاهی است بررسی می کنیم تا به ارتباطش با متن اصلی و نیز تفاوت ها و نایکد ستی ها 

و تکرارهایش پی ببریم.
Alawites وAlids , the )هرد و د ر یک ستون به فاصلۀ 14 سطر( یک ماهیت اند  که بد ون 
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این که مد خل اصلی و فرعی آن ها مشخص شد ه باشد ، به د و صورت »علویّه، علویّون« و »علویان« 
ضبط شد ه اند .

  عقیق و انبیق (Alembic, agate) واژۀ انحصاری فرهنگ و تمد ن اسالمی نیستند  و انبیق از 
یونانی گرفته شد ه است.

  اثیر (aether) انحصار به فرهنگ و تمد ن اسالمی ند ارد  و د ر متن که باید  د رج می شد ه نیامد ه.  
ُسها (Alcor) و رأس الغول (Algol) د ر بخش اخترشناسی و نجوم )5: 90( هم آمد ه.

هاجر (Agar) فقط مربوط به فرهنگ اسالمی نیست .
د َبَران (oldebaran) د ر این صفحه برچسب حوزۀ کاربرد  )نجوم، که د ر د و مد خل باالیی اش 

آمد ه( ند ارد  و د ر متن برچسب »اخترشناسی« گرفته.
 aesthetics امالی بریتانیایی است، امالی آمریکایی آن (esthtics) نیامد ه  ولی امالی آمریکایی 

etiology به فاصلۀ یک ستون آمد ه. 
به تفاوت واژه های زیر د ر متن و تکملۀ فرهنگ ـ د انشنامۀ کارا د قت کنید :

جلد  اول 
agnostic…n1. الاد ری، اهل توقف، اهل تعطیل، بی طرف د ربارۀ وجود  خد ا، ند انم گوی

2. الاد ریانه، الاد ریگرانه، ند انم گویانه
و سه سطر پایین تر:

agnostic الاد ری، اهل تعطیل، اهل توقف، ند انم گوی

جلد  پنجم
الاد ری، متوقف، معطل )فلسفه/ کالم( )ص 249(

الاد ریون / agnostic )ص 127: ج 5( د ر بخش فلسفۀ اسالمی، و نیز عرفان نیامد ه. د ر بخش 
فلسفۀ غرب فقط agnosticism آمد ه.

واژه های زیر هم د ر جلد  اول آمد ه اند  و هم د ر تکمله )جلد  پنجم(:
Adoration/ prayer, adult, adulterate, adulterer, adultress, adultrine, adultery, aesthetics,

 ،affectionate, affirmative, affront, agent, album, alehemy, alcohol, aldebaran, alembic,
)د ر متن با حرف کوچک آغاز شد ه(Algol leppo, Algebra، )با ضبط و توضیح متفاوت، د ر متن 

.Algeiras )Algeciras
معاد ل های زیر اضافه بر متن اند ؛ یعنی فقط د ر تکمله آمد ه اند :

adoption تََبّنی ]پسرخواند گی[  
adversity ضّراء    

affiramation ایجاب    
affliction عذاب    
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affluent ُمترَف    
afterlife ُعقبی    

واژگان زیر از مد خل هایی است که متعلق به »فرهنگ و معارف اسالمی« نیست:
that is to say یعنی    

  trachoma تراخم    
verdict رأی قاضی   

washerman گازر    
winter camp قشالق    

wit بذله، لطیفه   
witticism بذله، لطیفه، ناد ره، نکته  
year, dry خشکسال                

د ر این بخش هم از ترتیب مطلق الفبایی ترکیبات استفاد ه شد ه )قشالق winter camp( و هم 
از ترتیب معکوس ترکیبات )شاهد  سمعی: witness, ears؛ شاهد  عینی: witness, eye؛ کبیسه، 

.)year, leap :سال کبیسه
د ر این نوشته تأکید م بر ایراد های روش شناختِی وارد  بر فرهنگ ـ  د انشنامۀ کاراست. جاافتاد ن 
تعد اد ی واژه یا اسم خاص د ر اغلب آثار مرجع پیش می آید  و هر فرهنگ نویِس توانایی هم  چه بسا 
معاد ل ها و تعریف های غلطی به د ست د اد ه باشد  چراکه انسان محل سهو و نسیان است. شایان ذکر 
است که اگر تعد اد  افتاد گی ها و ناد رستی ها بیش از حد  باشد ، د یگر نمی توان آن ها را اتفاقی د انست. 

 هیچ  فرهنگی از هیچ جنبه ای نمی شود  کامل باشد  چراکه واقعیاتی که د ر 
کار فرهنگ نگاری بازتاب می یابد  همواره د ر تغییر و تحول است و نمی توان 
همۀ آن ها را د ر بار اول فرا چنگ آورد . جای شگفتی ند ارد  که منتقد ی بتواند  
واژه و عبارت و اصطالحی را که از فرهنگی فوت شد ه متذکر شود ، واژه ها و 
معاد ل هایی را پیشنهاد  د هد  که بهتر از انتخاب های فرهنگ نگار باشد ، غلط های 
چاپی ای را بیابد  که از نگاه د قیق ویراستار و نمونه خوان پنهان ماند ه باشد  و 
نقد   را شکار کند . خوانند گان  فرهنگ نگار  و سهوالقلم های خود   لغزش ها 
می خواهند  بد انند  که آیا این لغزش ها و افتاد گی ها الگویی را تشکیل می د هند  
که استفاد ه از فرهنگ را د شوار سازد  و به علت نواقص و نقایص و بی اعتماد ی ای 
که از این ره گذر پد ید  می آید  کارآیی فرهنگ را محد ود  می کند  یا نه. خوانند ه 
می خواهد  بد اند  که آیا این فرهنگ، مزیتی د ارد  که د ر هیچ جای د یگری نتوان 

پید ایش کرد  یا نه. )راجر ِجی. اِستایِنر، 1984: 178-179 (.
اگر  استاد  خرمشاهی واژه نامه هایی را ویراسته اند  و د ر ویراستاری صاحب نظرند . نگارند ه 
نگارشش اند ک ُحسنی د اشته باشد  از استاد  خرمشاهی و بزرگانی چون ایشان آموخته است. د ر 

موارد ی متن ویرایش نشد ه و این از استاد  بعید  است.
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 racism نژاد پرستی...  
نظریه ای است که میان نژاد  و پد ید ه های غیرزیست شناسی مانند  د ین، آد اب، زبان و... رابطه 

ایجاد  کرد ه و برخی از نژاد ها را برتر از د یگر نژاد های بشر می شمارد .
»رابطه ایجاد  کرد ه« د ر این جا یعنی چه؟ »رابطه ایجاد  می کند  و ... می شمارد « رابطۀ زمانی 

د رستی د ارد .
Jackson  ژنرال متحد  و هم پیمان د ر جنگ د اخلی آمریکا ... 

جکسون فرماند ه ارتش جنوب آمریکا بود .
yearling  حیوان یک ساله، اسب یک ساله، کره اسب، حیوان جوان 

»جوان« د ر این جا ظاهراً د ر برابر young آمد ه. حیوان یک ساله د ر فرهنگ ما »جوان« به حساب 
نمی آید . 

common-room د انشکد ه[  مد رسه/  یک  د ر  د انش آموزان  معلمان/  ]ویژۀ  استراحت  اتاق   
  a  و  an  د ر انگلیسی بر اسم جنس هم د اللت می کنند . د ر این بافت منظور از a school یا 
a college همۀ مد رسه ها و د انشکد ه ها هستند ، نه یک مد رسه و د انشکد ه. »یک« د ر این موارد  

گرته برد اری نحوی از انگلیسی است.
Sabratha

 صبراته، شهر قد یمی د ر شمال غربی لیبی که قرن 4 پیش از میالد  توسط کارتاژی ها تأسیس 
شد ه بود .

شهر »تأسیس« نمی شود . گذشته از این، زمان فعل باید  گذشتۀ ساد ه باشد ، چون این شهر 
هم اکنون هم هست. اگر این شهر اکنون وجود  ند اشت، »تأسیس شد ه بود « فعل د رستی می بود .

Saarland   یکی از شانزد ه ایالت آلمان د ر جنوب غربی آلمان قرار د ارد ... 
آلمان د وبار د ر یک جملۀ کوتاه تکرار شد ه. حرف ربط »که« از جمله ساقط شد ه یا یک کاما باید  

بعد  از آلمان اول بیاید .
Jacobite Church

یعاقبه، یعقوبیه، پیروان کلیسای مسیحی سوریه و عراق و هند . یعقوب براد ر یا مؤسس آن د ر قرن 
ششم میالد ی بود . 

مسیحی به همراه کلیسا حشو است. یعقوب براد ر یا مؤسس »آن« بود ؟ 
Shakespeare

 ... ازجمله آثار او اتللو، تاجر ونیزی، ... که اغلب و بیش از این ها هم به فارسی ترجمه شد ه است.   
»بیش از این ها« هم به فارسی ترجمه شد ه، یعنی چه؟

-y… (also  -ie)  نشان عالقه 
y- و ie– پسوند  تحبیب اند  که بیش تر به اسم کامل یا کوتاه شد ۀ آن اضافه می شود . 

  Yellow Emperor
امپراتور زرد ، ...طبق افسانه ها د ر سال 2704 پیش از میالد  به د نیا آمد  و د ر سال 2697 )ق. م( 
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امپراتور شد .
استفاد ه از صورت کامل و کوتاه با هم: »ق« کوتاه شد ۀ قبل است که ابتد ا »پیش« آمد ه.

Young Thomas  یانگ تامس
تامس نام کوچک است و یانگ نام  خانواد گی

Wundt, Wilhelm
... پزشک... آلمانی که به عنوان یکی از پایه گذاران علم روان شناسی تجربی شناخته می شود 

»به عنواِن« زائد  است. چون این مفهوم د ر خود  فعل »شناخته شد ن« مند رج است. استفاد ه 
از »به عنواِن« با فعل هایی مانند  شناخته شد ن و به شمار رفتن گرته برد اری نحوی است از حرف 

اضافۀ as انگلیسی.
zinc  . 1. روی... 2. ورقۀ آهن موجد ار که د ر آفریقا به عنوان سقف استفاد ه می شود   

ورقۀ آهن موجد ار د ر جاهای د یگری از جهان ازجمله ایران به جای سقف استفاد ه نمی شود ؟
zone  ... بخش ]که با اطرافش تفاوت د ارد [  

»که با اطرافش تفاوت د ارد « یعنی چه؟
saddle stitch  یک نوع صحافی ساد ه  

»یک نوع صحافی ساد ه« چه اطالعی به کاربر فرهنگ می د هد  که بتواند  از آن استفاد ه کند . 
jet lag  کوفتگی راه/ سفر، خستگی و ماند گی ]ناشی از سفر[  

کلمۀ jet نشان می د هد  که این کوفتگی ناشی از سفر هوایی است.
peer review  نقد  و بررسی اثری علمی توسط متخصصان همان حوزه  
peer reviewed  مربوط به[ نقد  و بررسی اثری علمی توسط متخصصان همان حوزه[ 

مطالب باال تعریف این د و اصطالح اند ، نه معاد ل آن ها. »د اوری« اصطالحی جاافتاد ه د ر صنعت نشر 
و مجالت علمی و فنی است.

 julep    عرق ]نوعی مشروب الکلی که از ویسکی، شکر، نعناع و یخ د رست می شود [ 
اگر مشروبی ویسکی است، پس عرق نیست. 

Zéroual, Liamine    زِروئال، لیامین، چهارمین رئیس جمهور الجزایر  
این اسم خاص هیچ شباهتی به اسامی عربی ند ارد . الیمین زروال د ر متون غربی به این شکل 
منعکس شد ه و وظیفۀ فرهنگ نگار ایرانی و عربی این است که صورت عربی آن را ضبط و ثبت کند .

ازجمله نخستین د رس های مرجع نگاری و ویرایش و تألیف و ترجمه یک د ستی و انسجام است، اما 
فرهنگ   ـ  د انشنامۀ کارا از این نظر ضعف د ارد .

gab  ذیل -
the gift of the gab خوش سر و زبانی، زبان بازی، بلبل زبانی، چرب زبانی )گاه توهین آمیز(  
gift - ذیل  

بلبل زبانی، چرب زبانی، خوش  سر و زبانی، زبان بازی )معموالً توهین آمیز(
گاه و معموالً خیلی با هم تفاوت د ارند .

نقد  مکتوب
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gain - ذیل 
gain credence  ظاهر مقبول یافتن، اعتبار ]ظاهری[ یافتن
  Cradence Lend credence to sth/ gain credence - ذیل 

باور کرد نی ساختن، قابل قبول گرد اند ن، پذیرفتنی ساختن
lendLend support, weight, credence, etc. to sth - ذیل 

تقویت کرد ن، پشتیبانی کرد ن، حمایت کرد ن، تأیید  کرد ن
  blow - ذیل 
blow the gaff بند را )به( آب د اد ن ]= رازی را برمال کرد ن[ )عامیانه(  
gaff  ذیل -
Nothing ventured, nothing gained )د رز د اد ن، لود اد ن، بند  را آب د اد ن، د هن لقی کرد ن )عامیانه
gain  ذیل -

سود  برد ن بد ون خطر کرد ن میسر نیست، بازرگانی به بد د لی نتوان کرد .
  venture - ذیل 

نابرد ه رنج گنج میسر نمی شود ، هرکه از خطر بگریزد  خطیر نشود .
curate a curate’s egg  ذیل -

عزیزی بی جهت )غالباً توهین آمیز(، خوب اما پرد رد سر
egg - ذیل 

نیمکش وسط، آمیزه ای از خوب و بد  )معموالً بیان منفی(
Don Juan

- 1. د ون ژوآن... 2. د ون خوآن، قهرمان افسانه ای بسیاری از آثار اد بی اروپایی که ظاهراً مبتنی بر 
وقایع زند گی د ون  خوآن تنوریو است.

Juan, Don
وی  است.  اسپانیایی  اد بیات  از  مأخوذ  محتمالً  که  افسانه ای  شخصیتی  د ون،  ژوآن،  خوآن/ 
عاشق پیشه ای کام جو و بوالهوس و سنگد ل است. عاقبت کار او چنین می شود  که مجسمه ای 
سنگی خود  را به هیئت میهمان د ون ژوآن د رمی آورد  و او را به جهنم می فرستد . یکی از اپراهای 

موتسارت برگرفته از این قصه است.
»بلهوس« از ترکیب پیشوند  فارسی بُل- و »هوس« ساخته شد ه، نه عنصر عربی که به صورت 

بوالهوس نوشته شود .
Julian  ...جولیان... امپرتور )کذا( روم 
Julian Calendar  ... گاهشماری جولیانی  
Julius Caesar  ژول/ جولیوس سزار 
Justin (Martyr)  ژوستین شهید ... 
Justinian I  ژوستینیان اول 

فرهنگ؟ د انشنامه؟ کارا؟ نغمه های ناساز
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باألخره ما نفهمید یم J را د ر این اسامی التین ج بخوانیم یا ژ؟
 تئود ور هرتسل ذیل Zionism و هرتصل ذیل Hertzl آمد ه است. ذیل Zionism بانی نهضت 

صهیونیسم است و ذیل Hertzl فقط روزنامه نگار اتریشی ـ مجارستانی.
Jalal ad-Din ar-Rumi  جالل الد ین رومی 

)604 ـ 672 ه ـ  ق/ 1207 ـ 1273م(، معروف به موالنا، شاعر، حکیم و عارف بزرگ ایرانی که همۀ 
آثارش به زبان فارسی است.

Rumi, Jalāl ad-Dīn  رومی، جالل الد ین رومی/ موالنا/ مولوی 
)604 ـ 672 ق(، یکی از بزرگترین شاعران و عارفان ایرانی متولد  بلخ، و ساکن و متوفای قونیه که 

مزارش همانجاست. از آثار او مثنوی معنوی، د یوان شمس، و فیه مافیه است.
د ر حرف  نگاری اعالم ایرانی و اسالمی گاهی حرف نگاری، د قیق است و مثالً ā ، a و س از ص 
 .(Jamal ad-Din al-afghani) و گاهی حرف نگاری کلی است (Ṣaddām Ḥussein) متمایز شد ه
نمونۀ بارزش مد خل های مربوط به مولوی است که د ر مورد  د وم فتحه و آ از هم متمایز شد ه، حرف 

 . i نشان د اد ه شد ه و »ی« رومی تنها با ī ی« د ر »د ین« با«
این اصطالحات تخصصی التین علی الظاهر باید  د ر جلد  پنجم، بخش فلسفه، می آمد  اما د ر 

قسمت اصلی فرهنگ آمد ه است:
causa causan علت العلل )التین( 
causa formalis علت صوری )التین( 
causa intentionalis علت غائی )التین( 
causa materialis علت ماد ی )التین( 
causa operativa علت فاعلی )التین( 
causa phenomenon علت پد ید ه ها  

 causa sine qua non علت الزم، شرط الزم، ماالبد ّمنه، ناگزران )التین( 
د ر ستون روبه  روی همین اصطالحات التین، شکل انگلیسی برخی از آن ها آمد ه بد ون این که 

ربطشان با هم مشخص شود ، از جمله:
formal Cause علت صوری )فلسفه( 
material cause علت ماد ی 

 formal Cause ذیل formal هم تکرار شد ه. اما material cause ذیل material نیامد ه است. 
این د و د ر جلد  پنجم د ر بخش فلسفۀ غرب هم تکرار شد ه اند .

 برچسب »التین« باید  جلوی عبارت بیگانه بیاید ، نه جلوی معاد ل فارسی. این عبارات چون التین 
هستند  باید  با حروف ایتالیک نوشته می شد ند .

وقتی کلمه ای اََخص )زیرمرتبه (  د ر فرهنگ ثبت می شود ، طبعاً باید  انتظار د اشت کلمۀ اعم هم 
آمد ه باشد  ولی گاهی چنین نیست. Zanzibar )زنگبار( آمد ه است ولی اسم متناظر آن »تانگانیکا« 
 Xiang  غلط امالیی به صورت تانگانیا( نیامد ه. فقط د ریاچه اش آمد ه. زبان محاورۀ چینی و رود(

نقد  مکتوب
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 Xining / نیامد ه. شهر شینینگ Hunan  هستند  اما خود Hunan آمد ه که هر د و د ر استان هونان
آمد ه ولی اسم استانش چینگ های (Quinghai) نیامد ه. Zapopan )ساپوپان، شهری د ر شمال 
مرکزی ایالت خالیسکو د ر غرب مرکزی مکزیک( هست اما Jalisco نیامد ه )د انشنامۀ فشرد ۀ 

بریتانیا و د انشنامۀ ویکی پید یا تلفظ آن را هالیسکو ثبت کرد ه اند (. 
»وظیفۀ فرهنگ د وزبانه این نیست که اصطالحات تخصصی )مثالً اصطالحات پزشکی مانند  
haemologia و haematuria( را تعریف کند  و شرح د هد .« )ویم هونِسالر، 2003: 326( حسین 

سامعی د ر مقد ّمۀ فرهنگ هزاره  )1381: 29-28( این موضوع را به روشنی مطرح ساخته: 
کار اصلی فرهنگ نویس د وزبانه برابِر هم نهاد ن واحد های واژگانِی د و 
زبان، با شروع از زبان مبد أ و جستجوی معاد ل ها د ر زبان مقصد  است. از 
این جهت، وظیفۀ فرهنگ نویس تعریف، توصیف یا، به اصطالح، »معنی کرد ن« 
سرمد خل ها نیست. چنین کاری د ر حد ّ فرهنگ یک زبانه است که می کوشد  
»معنِی« واحد های زبانی را برای مراجعه کنند گان به فرهنگ »توضیح د هد «؛ 
حال آنکه فرهنگ نویس د وزبانه فرض می کند  مراجعه کنند گان به فرهنگ 
واحد های واژگانِی یکی از د و زبان مبد أ یا مقصد  را کمابیش می شناسند  و 
بی نیاز از »تعریِف« آن ها هستند  و تنها می خواهند  ببینند  واژه های آشنای 
آن ها د ر زباِن د یگر چه معاد ل یا معاد ل هایی د ارند . حال اگر مراجعه کنند ه به 
چنین فرهنگی معنای هیچ یک از واژه های د و طرِف این معاد له )یعنی نه زبان 
مبد أ و نه زبان مقصد ( را ند اند ، برای فهِم معنای د ست کم یکی از آن ها به ناچار 

باید  به فرهنگ یک زبانه مراجعه کند . 
سامعی progesterone را مثال می زند  که د ر یک فرهنگ د وزبانه »توضیحات بسیار پیچید ه، 
فنی و نسبتاً مبهم« د ر مقابل این سرمد خل آمد ه و استد الل می کند  که د ر زبان پزشکی فارسی، 
صورت فرانسۀ این کلمه، یعنی پروژسترون، کامالً شناخته شد ه و د ر حقیقت معاد ل فارسی کلمۀ 
انگلیسی است، چنان که د ر فرهنگ پویا و فرهنگ نشر نو آمد ه. او اضافه می کند : »هرچند  که 
د و فرهنگ اخیر، با توجه به آن که ممکن است گروهی از مراجعه کنند گان معنای پروژسترون را 
ند انند  و آن را د ر فرهنگ های یک زبانۀ موجود  فارسی هم پید ا نکنند ، عبارتی کوتاه و روشن د ر 
ـ        و نه به جای آن  ـ  آورد ه اند . )همان: 29( د ر فرهنگ  ـ  د انشنامۀ کارا سرکه و  حاشیه و د ر کنار آن  
باغ وحش تعریف شد ه اند . )استاد  خرمشاهی این بخش از فرهنگ هزاره را »توضیح واضحات و 

تکرار مکررات« د انسته اند .( )شش: ج 1( 
Vinegar

 سرکه، مایع ترشی که از اکسید  شد ن اتانول موجود  د ر آب سیب، آبجو و مواد ی از این قبیل 
به د ست می آید 

zoo 
 باغ وحش، محلی برای نگهد اری حیوانات اهلی و وحشی د ر قفس هایی معموالً به همراه جفت شان 

فرهنگ؟ د انشنامه؟ کارا؟ نغمه های ناساز
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د ر زیستگاه های مصنوعی 
تعریف »نژاد : race« آمد ه، ولی تعریف »قومیت: ethnicity« نیامد ه. paradox تعریف بسیار 
مفصلی د ارد  )ص 1842( و »چتر نجات: parachute« د ر همان صفحه تعریف شد ه است اما موارد  

زیر د ر همان صفحه تعریف ند ارد :
parabola  سهمی، شلجمی )هند سه( 
parable  تمثیل 

این تمثیل چه فرقی با تمثیل های د یگر د ارد ؟
paradete  فاراقلیط ]د ر بعضی زمینه ها برابر با روح القد س[ 

اگر تصور شود  خوانند ه ای نیازمند  د انستن تعریف باغ وحش و سرکه است، پس د ر این جا هم باید  
بد اند  فاراقلیط د قیقاً چیست و روح القد س چیست. چنین خوانند ه ای به تعریف موارد  زیر هم نیاز د ارد :
paradental  د ند ان ـ کنار 
paradigm  َمَثل اعلی 
paradise  بهشت َعد ن  

اگر قرار باشد  برای »ببر: tiger« تعریف بیاوریم، پس باید  برای »گیس و گیس کشی: tiff«، کمی 
باالتر از آن، هم تعریف بیاوریم.

مخاطب فرهنگ ـ  د انشنامۀ کارا ایرانی است و بنابراین به تعریف برای کعبه و جهاد  نیازی ند ارد  
و اصالً این مد خل ها نباید  د ر چنین فرهنگی بیاید . این اطالعات برای غربیان الزم  است، نه برای 
ما. از آن جا که اطالعات د انشنامه ای اساساً وابسته به فرهنگ (culture) هستند  و هر اثر مرجعی 
برای برآورد ن نیازهای مخاطبان جامعه ای خاص نوشته می شود ، د ر زبان مقصد  باید  بررسی 
د قیقی انجام د اد  تا بد انیم مخاطب ما به چه چیزهایی احتیاج د ارد . بنابراین ترجمۀ صرف اطالعات 

د انشنامه ای یک اثر خارجی کافی و د رست نیست.
kabah

 کعبه، مقد س ترین زیارتگاه مسلمانان د ر مرکز مسجد الحرام، د ر مکه. همۀ مسلمانان هنگام 
برگزاری نماز، یا اعمال عباد ی د یگر نظیر قربانی، رو به جهت آن می آورند  که به آن »استقبال 

قبله« گفته می شود .
Jum`ah

 جمعه، نام روز هفتم از ایام هفته د ر تقویم مسلمانان، د ر قرآن سوره ای به این نام هست و د ر 
فضیلت و اهمیت جمعه احاد یث و اخبار بسیار موجود  است.

jihad  جهاد  ]جنگ و مبارزۀ د ینی ـ   مذهبی با د شمنان و معاند ان اسالم[ 
ـ  مذهبی« یعنی چه؟ یکی از این ها کافی است.  »د ینی 

zuhd
 زهد ، ریاضت، د ر فرهنگ اسالمی، به ویژه د ر تصوف، به معنای بی اعتنایی به د نیاست. یعنی 

روی گرد انی از رفاه و پرد اختن افراطی به عباد ت و گاه به ریاضت )اصل عربی(
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 نیز  ←  تعریف هایی که برای جهنم (Jahannam) و ]عصر[ جاهلیت (jahiliya) د اد ه شد ه.
Aristotle

توضیح مفصلی برای شهر Zacatecas د ر مکزیک آمد ه است. اما Zegreb توضیح کوتاهی د ارد . 
توضیحات مفصلی برای XYZ affair )14سطر( و zodiac د اد ه شد ه اما همین مقد ار کوتاه ـ که 

برای چنین فرهنگی د رست هم هست ـ برای ارسطو آمد ه:
 ارسطو )384 ـ 322ق.م( فیلسوف یونانی، شاگرد  افالطون و معلم اسکند ر مقد ونی، ملقب به معلم 

اول
XYZ affair )حاد ثۀ د یپلماتیک بین آمریکا و فرانسه( مهم تر از نظریۀ نسبیت انیشتین نیست که 

تنها 4 سطر به آن اختصاص یافته.
یکی از وظایف خطیر فرهنگ نگار تفکیک و د سته بند ی معانی مختلف واژه هاست که کار را 
برای کاربر آسان می سازد . کاربر تصمیماتش را غالباً براساس نظم معنایی پیشنهاد ی فرهنگ نگار 

سامان می د هد .
wrongness  عد م صحت، اشتباه، ناد رستی، بد اخالقی، فساد ، بی روشی 

این معاد ل ها را براساس اطالعات استاد  خرمشاهی می توان به این شکل از هم متمایز ساخت:
1. عد م صحت، اشتباه، ناد رستی 2. بد اخالقی 3. فساد  4. بی روشی

jujube 1. عّناب 2. شیرینی ژله وار، لرزانکی، شیالن/ شیالنک، تبرخون/ طبرخون 
شیالن، شیالنک، تبرخون و طبرخون همگی عناب هستند  و باید  ذیل شمارۀ  1 می آمد ند . 

موارد  د یگر:
do justice for sb/sth  

بی انصافی نکرد ن )د ر حق کسی(، بی انصاف نبود ن )د رباره/ د ر حق کسی(، حق )چیزی را( اد ا کرد ن/ 
به جا آورد ن، از خجالت/ شرمند گی )کسی/ چیزی( د رآمد ن، حسابی خورد ن/ نوشید ن، د لی از عزا 

د رآمد ن، حسابی سروقت )غذا/ نوشید نی(  رفتن، به خد مت )غذاها/ خوراک ها( رسید ن
yummy  خوشمزه، خوب، مطبوع، خوشگل، خوش قیافه، خوش گوشت  
sacred  3. قد سی، محترم، مصون 
 به خود  پیچید ن، پیچ وتاب خورد ن، تقال کرد ن، عذاب کشید ن، معذب بود ن، رنج کشید ن، کالفه شد ن
writhe  

اطالعات عرضه شد ه د ر مورد  اَعالم گاهی کافی نیست یا ناقص است. ذیل مد خل صد ام حسین از 
جنگ با ایران و کویت هیچ صحبتی نشد ه.

Wuhou - ووهو، همسر امپراتور چین د ر د وران د ود مان تانگ  
د وران تانگ بر طبق فرهنگ  ـ د انشنامۀ کارا از 618 تا 907 میالد ی بود ه. حال پید ا کنید  د ورۀ 
حیات بانو ووهو و شوهر یا شوهرانش را. این خانم )628 ـ 705( ابتد ا متعۀ امپراتور تیازونگ و سپس 

همسر پسر او می شود . 
 Ypres,  نبرد های ایپره، سه نبرد  سنگین د ر جنگ جهانی اول د ر فالند ر غربی )1914 ـ 1917( 
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Battles of
فالند ر غربی کجاست؟

Napoleon
ناپلئون، بُناپارت )1769 ـ 1821(، امپراتور فرانسه، افسر ارتش فرانسه که د ر 24 سالگی به د رجۀ 
سرتیپی رسید  و پس از لشکرکشی به مصر و ایتالیا و پیروزی د ر کود تایی قد رت سیاسی فرانسه 

را به د ست گرفت.
آخر و عاقبت ناپلئون به همین جا ختم نمی شود . 

طبیعی است که نام افراد  و آثار بزرگ د ر فرهنگ ها و د انشنامه ها ثبت می شوند . به جای آورد ن 
صفات ارزشی »سترگ«، »معروف« یا عبارت هایی مثل »کشفیات مهمی د ارد « باید  به ماهیت 

کارشان اشاره کرد :
anabasis  آناباز، آناباسیس، اثری سترگ از گزنفون که د ر هفت کتاب تألیف شد ه است. 

توضیح الزم: عنوان کتاب باید  با حرف بزرگ شروع شود .
Yalow . یالو، ...بانوی آمریکایی د انشمند  د ر رشتۀ فیزیک هسته ای که کشفیات علمی مهمی د ارد
Jung…

یونگ، کارل گوستاو، پزشک و روانپزشک و روان شناس سرشناس سوئیسی... وی مد تها شاگرد  
فروید  روانکاو معروف اتریشی بود .

شرق... معروف  آزاد ی خواه  و  ترقی طلب  فیلسوف  و  ...حکیم  افغانی،  جمال الد ین 
Jamal ad-Din al- Afghani  

Jeffreys, Sir Harod و Yaspers  ← و نیز
فرهنگ د وزبانه معاد ل های واژگان خارجی و اطالعات د ستوری و معنایی و منظورشناختی و ... 
د ربارۀ سرمد خل  را )که خارجی است( به د ست می د هد . د ر فرهنگ ـ  د انشنامۀ کارا اطالعاتی د ربارۀ 
معاد ل های فارسی آمد ه که ربطی به فرهنگ د وزبانه ند ارد  و آن ها را می توان د ر فرهنگ تک زبانه آورد . 
د ر مفید  بود ن این اطالعات شکی نیست ولی فرهنگ د وزبانه جای موارد  زیر نیست بلکه جای آن د ر 

فرهنگ تک زبانه است، البته آن هم به تشخیص نویسند ۀ فرهنگ  تک زبانه و نوع فرهنگ.
tight-lipped بغ کرد ه ]گویا بُغ، کوتاه شد ۀ بُغض است[  
Kalashinkov کالشینکف ]اسلحه[ ]د ر ایران کالشینکف تلفظ می شود .[ 
jack  9. مایه، مایه تیله، مایه پایه ]مایه پایه، از روش اتباع ساخته شد ه است.[ 

»از روش... ساخته شد ه است« یعنی چه؟
فرهنگ ـ  د انشنامۀ کارا کتاب مرجعی است که از جامعه و فرهنگ بیگانه ای وارد  زبان فارسی 
و جامعه و فرهنگ ایران می شود  و د ر انتخاب معاد ل  ها باید  مسائل فرهنگی را د ر نظر گرفت. مثالً:
crusade  جهاد ، جنگ مقد س... جهاد  کرد ن  
crusader مجاهد  صلیبی، جهاد گر  

»جنگ مقد س« معاد ل د رستی است. اما »جهاد « عبارت است از جنگ مقد س مسلمانان و 
کفار و منظور از  crusade جنگ مقد س مسیحیان است که د ر ابتد ا علیه مسلمانان بود  و د ر بین 
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ما به جنگ صلیبی شهرت د ارد . »بیت المال« نیز مفهومی است که د ر زبان و فرهنگ انگلیسی 
نیست تا بتوانیم چنین بگوییم:

junket  2. سفر/ مسافرت پر خرج د ولتی... ]که از بود جۀ بیت المال صرف هزینه می شود [  
Zhang Daoling ژانگ د ائولینگ... مؤسس و نخستین بطریق آیین نظام یافته و د ینی د ائو/ تائو 

بطریق از مقامات ارشد  روحانیت مسیحی است. آیا می توان آن را برای مذاهب د یگر به کار  برد ؟ 
اگر من بگویم کلیسای بود ایی و ِکنیسۀ زرتشتی، د رست گفته ام؟

وظیفۀ فرهنگ د وزبانه د اد ِن معاد ل برای واژگان زبان مبد أ است، مگر این که معاد لی د ر زبان 
مقصد  برایشان وجود  ند اشته باشد . موارد  زیر د ر فارسی معاد ل د ارند  و آورد ن صورت انگلیسی 

توجیهی ند ارد :
ka-ching 

کچین، جیرینگ )صورت تعجب، غیررسمی(، به ویژه هنگامی گفته می شود  که فرد ی پول هنگفتی 
به د ست می آورد . این نام آوا نوعی تقلید  صد ای صند وق پرد اخت پول است.

yay یَی، هنگام خشنود ی گفته می شود  ]مانند  به به، آخ جون[ 
John Doe

1. جان د ُوو، فالنی، طرِف مورد نظر، طرف مربوط، آقاخانم ایكس ]نام شخص مجهول االسم اعم از زن 
و مرد  د ر حقوق آمریکا[ 

وقتی از برچسب »کشتی« برای »میلۀ افقی د کل«  استفاد ه می شود ، د یگر نیازی به برچسب 
»فنی« نیست. وقتی از برچسب »فوتبال آمریکایی« د ر مد خل yardage استفاد ه می شود ، د یگر 

نیازی به برچسب »فنی« نیست.
junior  ... سال سومی (د انشجو( ]د ر د انشگاه[ 
wringler  د ستگاه رخت  خشک کنی ]پارچه[ 

برخی از برچسب ها به ویژه برچسب های حوزۀ کاربرد  کلمه آن گاه ناالزم و حشوند  که خود  
معاد ل ها ماهیت سرمد خل را مشخص می سازند :

yardage  مسافت ]به یارد [ که یک تیم یا بازیکن به جلو حرکت کرد ه است 
]فوتبال آمریکایی[ )فنی(

jamb 1. بائو/ باو، بخش قائم و عمود ی و کنار چهارچوب د ر، پنجره، و ... )نّجاری(  
the javelin  ]مسابقۀ[ پرتاِب نیزه )ورزش( 
jaws  آروارۀ، فکّین، د ند انها... ]انسان/ جانور[ 
jejunum  تهی رود ه، رود ۀ صائم )کالبد شناسی( 
judgement 2. حکم/ رأی د اد گاه )حقوق(  

کثرت د انش استاد  خرمشاهی و غوطه ور شد ن د ر آثار قد یمی باعث شد ه واژگان مهجور و 
متروک گاهی راه خود  را به فرهنگ ـ  د انشنامۀ کارا پید ا کنند :

defective  َمعیب 
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همان معیوب خود مان است.
anaemia  فقرالد م 

همان کم خونی خود مان.
tillage ... َحرث 
ganger ... هیون، جّمازه، ثَوند 

کذا. اسب تیزرو.
caused ... معلل 
caw ... نعیق، مروا 
saddlebag ... فتراک  
sabre ... شوشکه  

فرهنگ عمومی جای واژگان مهجور نیست و کلمات انگلیسی ای که د ر این جا آمد ه اند  واژگان 
مهجور انگلیسی نیستند  که معاد ل قد یمی برایشان پذیرفتنی باشد .

عبارت »سنجید ه با واژگان مصوب فرهنگستان« صرفاً به منظور اعتبار بخشید ن به این 
فرهنگ ـ  د انشنامه آمد ه است و مبنای علمی ند ارد . فرهنگستان واژه و اصطالحی را تصویب می کند  
که باید  به مرور زمان و طبق قضاوت اهل زبان و نیز متخصصان رشته های علمی و فنی د ر نهایت 
پذیرفته و وارد  زبان مرد م و زبان اهل فن شود  و رواج یابد . بد یهی است واژه ها و اصطالحاتی که 
هنوز ُمهر قبول مرد م و اهل فن را نگرفته باشند  نمی توان د ر فرهنگ عمومی ثبت کرد  و جزء 

واژگان عمومی زبان به شمار آورد . 
فرهنگ ـ  د انشنامۀ کارا برای واژه هایی که از قبل هم د ر زبان عمومی کاربرد  د اشتند  برچسب 

»ف« یعنی مصوب فرهنگستان آورد ه از جمله:
racial  نژاد ی 
defective  معیوب 
parliamant  مجلس 
yield  بهره، محصول  
sadness  غمگینی 

وظیفۀ فرهنگ نگار توصیف زبان است. اعتقاد ات شخصی او نباید  د ر فرهنگ و کتاب مرجع 
بیاید . د ر مد خل Jew هم اعتقاد ات سیاسی استاد  خرمشاهی آمد ه و هم توجه نشد ه است که همۀ 
یهود یان »تجاوزگر و غاصب قد س شریف« نیستد . و آیا ضیاء الحق واقعاً د ر پی برقراری نظام 

راستین اسالم بود ؟ 
Jew

یهود ی... یهود یان از سامیان هستند  و د ین توحید ی د ارند ، ولی امروزه تجاوزگر 
و غاصب قد س شریف اند .

ضیاءالحق... که هد ف وی ساختن بمب  اتمی و برقراری نظام راستین اسالمی بود .
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 )any, some, a, your تخصیص گر، یعنی واژه هایی مثل ،determiner( det مقولۀ د ستوری
د ر »کوتاهه های به کاررفته د ر این فرهنگ« نیامد ه و فرق بین برچسب های »غیررسمی« و 
»غیراستاند ارد « نیز مشخص نشد ه است. برچسب »غیرمجاز« یعنی چه؟ د ر مقد مه توضیحی 
د اد ه نشد ه که این نشانه به چه منظوری به کار رفته. اولین پیوست جلد  چهارم »افعال بی قاعد ه« 
)Irregular Verbs، هم چنین حاالت مختلف do ،be و have است. مگر این سه فعل جد ای از 

افعال بی قاعد ه اند  که نیازی به این توضیح باشد ؟(  
فرهنگ  ـ  د انشنامۀ کارا گاه به فرهنگ های حییم، پویا، و هزاره »مراجعۀ مشورتی« )پانزد ه: ج 
1( د اشته است. هر پژوهش انگلیسی  ـ  فارسی بد ون مراجعۀ مشورتی به فرهنگ نشر نو با اِشرافی 

که مؤلف آن به فرهنگ نویسی و واژگان نگاری و زبان فارسی و انگلیسی د ارد  چیزی کم د ارد .
این که فرهنگ انگلیسی  ـ  فارسی هم آوانگاشت انگلیسی بریتانیایی و هم آمریکایی را د ر بر 
د اشته باشد  و هم تفاوت های واژگان این د و گونه از زبان انگلیسی را )هفت: ج 1( چیز عجیبی 
نیست و ویژگی منحصربه فرد  به شمار نمی رود . فرهنگ های هزاره، پویا، نشر نو، و آریانپور همگی 

از این ویژگی برخورد ارند . 
معیارهای شمول یا عد م شمول اعالم تصریح نشد ه و نیز مالک های افزود ن اقالم واژگانی به 
آن چه د ر منابع اصلی )فرهنگ د انشنامه ای زبان آموزان پیشرفتۀ آکسفورد  و فرهنگ زبان آموزان 

پیشرفتۀ آکسفورد ( بود ه معین نشد ه است.
مهران بذرایی »ویراستار ارشد « است اما معلوم نیست ویراستار یا ویراستاران غیرارشد  چه 

کسی یا کسانی هستند .
فرهنگ  ـ  د انشنامۀ کارا بخش مستقلی به نام »راهنمای استفاد ه از فرهنگ« ند ارد . بعضی از 

فرهنگ ها حتی د و نوع راهنما د ارند : راهنمای تشریحی و راهنمای نمود اری. 
موارد  د یگری که شایستۀ توجه است و شاید  د ر فرصتی د یگر به آن ها پرد اختم یا بهتر است 

د یگران به این مسائل توجه کنند  عبارت اند  از:
- نظام مد خل بند ی، از هر نظر

- ترتیب الفبایی مد خل ها
- ترتیب مد خل های مشترک واژگان و اعالم و نیز ترتیب د اخلی اعالم چند معنا مثل نام های 

زبان ها و ملیت ها و قومیت ها
- کم بود ن یا  نبود ن شواهد  کالمی و تصویری

- نسبت واژه های تخصصی و فنی د ر متن
- کنترل نظام ارجاعات

- انطباق د ستوری معاد ل با مقولۀ د ستورِی سرمد خل
- تعد اد  ناپذیرفتنی غلط های تایپی

 ،(pragmatic) منظورشناختی ،(usage) حذف یاد د اشت ها و تذکارهای د ستوری، کاربرد ی -
باهم آیی (collocation) و... که جزء اطالعات مهم فرهنگ های زبان آموزند . 
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فرجام سخن 
شکی نیست که احمد  شاملو شاعری بزرگ است و از بنیان گذاران فرهنگ و هنر ایران معاصر 
)شاملو د ر د ستور زبان فارسی هم حرف های تازه ای د ارد ( و شکی نیست که استاد  خرمشاهی 
ترجمه هایی عالی د ارند  و آثار برجسته ای خلق کرد ه اند  اما با نگاهی به د و اثری که این د و پد ید  
آورد ه اند  )کتاب کوچه و فرهنگ ـ  د انشنامۀ کارا( نمی توان گفت با کتاب های مرجع خوبی سروکار 
د اریم. د رست است که مطالعۀ کتاب کوچه بسیار فرح بخش است ولی اصول تد وین و تألیف کتاب 
مرجع د ر آن رعایت نشد ه. قد یمی ها می گفتند  »پهلوان از پرفنی به زمین می خورد «. د انش و 
تجربۀ سالیان د راز شاملو و خرمشاهی باعث شد ه به این تصور ناد رست برسند  که می توانند  کتاب 

مرجع خوبی هم تألیف کنند .
زبان شاخه ها و زیرشاخه های گوناگونی د ارد . صرِف اشراف بر یک یا چند  شاخه از آن، ما را 
صاحب صالحیت د ر همۀ ابعاد  آن نمی کند . گسترد گی و اهمیت زبان آموزی و ترجمه بر ضرورت 
د قت و توجه عمیق تر به فرهنگ های د وزبانه می افزاید . برخی از فرهنگ های د وزبانۀ موجود  مانند  
پویا، نشرنو و هزاره به د رجات باالیی از تخصص فرهنگ نگاری نائل آمد ه اند  و فرهنگ د وزبانۀ 
جد ید  طبعاً باید  برتر و باالتر از این اثرها باشد . افزایش حجم فرهنگ نسبت به فرهنگ های قبلی، 
قطعاً عنصر مؤثری است اما این کار براساس پیکرۀ مشخص، برنامه ریزی د قیق، تعیین روش ها و 
پایبند ی به آن ها و... صورت می گیرد . فرهنگ –د انشنامۀ کارا د ر فرهنگ نگاری د وزبانۀ امروزی ما 
گامی است به عقب. قد ر مسلّم این است که استاد  بهاءالد ین خرمشاهی و همکاران شان زحمات 
فراوانی د ر تد وین این اثر کشید ه اند  اما د وباره با استعانت از گفتار محمد  طباطبایی )1362: 
191( یعنی »غنای کوشش و فقر روش د ر فرهنگ نویسی« می توان گفت که اصلی ترین مشکل 
فرهنگ-د انشنامۀ کارا ند اشتن روش است و ند اشتن تصوری روشن از فرهنگ نگاری د وزبانه، 

فرهنگ د انشنامه ای و مخاطب فرهنگ.
با وجود  این که د ر بسیاری از رشته ها و حرفه ها آموزش نظری و علمی د اریم که سرانجام 
متخصّصی تربیت می شود ، چنین نظامی د ر مورد  فرهنگ نگاری و کتاب های مرجع د ر کار نیست 
و فرهنگ  نگاری هنوز رشته ای است که د ر آن متخّصص و کارشناس واقعی به تعد اد  کم تر از 

انگشتان د ست د اریم.

پی نوشت
1.  اگر این فرهنگ ها را از نظر د قت و صحت د سته بند ی کنم ترتیب چنین خواهد بود : 1. نشرنو، 2. پویا و 3. هزاره 
و اگر از نظر حجم فرهنگ و طبعاً کارآمد ی آن ها برای مراجعه کنند ه د سته بند ی کنم ترتیب چنین خواهد بود : 1. 

هزاره، 2. پویا و 3. نشر نو.
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جدول تعداد و درصد صفحات هر حرف انگلیسی در چهار فرهنگ دانشنامه ای انگلیسی و
 فرهنگ -دانشنامه کارا

تعداد صفحات 
متن

 تعداد صفحات
ABCDEFGپیوست ها

1106021586510253295039
2221414147141212111779176
39552457628946353837
41684989810515787576862

5913157360373560297198247214تعداد ا-4
6.086.039.475.023.344.173.61--درصدکل

26611118179137286173107185143کارا
6.725.1410.746.504.026.955.37--درصد
1.76+02.78+68.+1.48.+1.27+89.-64.+--تفاوت

HIJKLMNOPQ
14136101037552325926
29073232979124605715813
34329121136602323744.5
4695318.523649940411369

24319163.57321633814614646032.5تعداد ا-4
4.103.231.071.203.655.712.462.467.77.54درصد کل

12711834257511242501739.5اراک
4.774.431.27.932.814.201.571.876.50.35درصد
19.-1.27-59.-89.-1.51-84.-27.-20.+1.20+60.+تفاوت

RSTUVWXYZ
15713056171438.542.5
2982451165253602.598
34411154131729133
48319893332849265

28268431911511217662218.5تعداد ا-4
4.7611.565.391.941.892.97.10.37.31درصد کل

1072521134834742108کارا
4.029.474.241.801.272.78.07.37.30درصد
01-=03.-019-52.-14.-1015-2.09-74.-تفاوت


