
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  1هاي سخن فرهنگ نقد و بررسی مجموعه

  (پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی)زاده  فرهاد قربان

  مقدمه
هاي زبان فارسی دانست. در این  ترین فرهنگ هاي سخن را باید نوآورانه فرهنگ مجموعه

 فرهنگ فشردة سخن، فرهنگ بزرگ سخن »هاي سخن فرهنگ مجموعه«منظور از مقاله، 
بررسـی   فرهنـگ روز سـخن  اجمال،  ، به»پیوست«است. در بخش  فرهنگ روز سخنو 

روش «شود، در این مقاله،  ها نوشته می است. برخالف اغلب نقدهایی که به فرهنگ شده
و از ذکـر ایرادهـاي مـوردي و     بررسـی هـاي سـخن    فرهنـگ  مجموعـه » نویسی فرهنگ

ــم ــت خــودداري شــده  ک ــت.  اهمی ــرداختناس ــه بررســی  پ ــگروش فر«ب ــی هن » نویس
ایـن اسـت کـه ایـن اثـر، بـرخالف برخـی از        دهنـدة   نشـان  هاي سخن فرهنگ مجموعه
هـاي   فرهنـگ  برتري مهـم مجموعـه   هاي بسیار مشهور فارسی، روشمند است و فرهنگ

است. بـه دلیـل همـین روشـمندي     نیز همین هاي فارسی  سخن نسبت به دیگر فرهنگ
نویسـی فارسـی را بـه دو دورة     است کـه نگارنـده، بـدون هـیچ اغراقـی، فـن فرهنـگ       

هـایی   تألیف فرهنگ ،کنونی ِسخنپسا کند. در دورة تقسیم می» سخنپسا«و » سخنپیشا«
خورده خواهد بـود، زیـرا بـا تـألیف      شک شکست بی هاي پیشین فرهنگ با ناروشمنديِ

                                                   
براین،  است. عالوه در انتشارات فنی ایران و در قالب سخنرانی ارائه شده 27/3/94بخشی از این مقاله در تاریخ  .1

از » فرهنگ بزرگ سخنشناسی  نقد و بررسی بخش ریشه«ان اي با عنو مقاله نويسي فرهنگدر شمارة پیشین مجلۀ 
است. این دو مقاله مکمل یکدیگرند. از دوستان و همکارانم الوند بهاري، زهرا جعفري، ساغر  نگارنده منتشر شده

 شریفی، و فریبا قطره که پیش از چاپ مقاله آن را خواندند سپاسگزارم.
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هاي فارسی با سطح کیفـی بسـیار بـاالتري     هاي سخن، کاربران فرهنگ فرهنگ مجموعه
رو شدند و اکنون آثار ناروشـمند گذشـته پاسـخگوي     هاي پیشین روبه نسبت به فرهنگ

  .1نیست آن آثاراي  حرفهکاربران  اتانتظاربسیاري از 
ـ   فرهنـگ روز و  فرهنگ فشردهبا  فرهنگ بزرگ سخندر مقایسۀ  د کـه  خـواهیم دی

اند و هر فرهنگی  ها همواره در ویرایش و بهبود فرهنگ خود کوشیده مؤلفان این فرهنگ
 بـر هـایی   اسـت آشـکارا مزیـت    که در این مجموعه پس از فرهنگ دیگـر منتشـر شـده   

  هاي پیشین دارد. فرهنگ
هـاي نـوینِ    اغلب پیشنهادهایی که در این مقالـه ذکـر خواهـد شـد بـر پایـۀ روش      

هـا   ها دربـارة آن  هاي معتبر انگلیسی است که در اغلب این فرهنگ رهنگکاررفته در ف به
هاي فارسـی تمامـاً    ها هنوز در فرهنگ اتفاق نظر وجود دارد، ولی متأسفانه برخی از آن

هـاي   فرهنـگ  نقـد مجموعـه   در کنـار  ،اند. این مقاله تـالش دارد  جاي خود را باز نکرده
آشنا سـازد. برخـی پیشـنهادهاي    نیز ي نوین ها سخن، خواننده را با برخی از این روش

هـا   درمـورد آن هاي سـخن   فرهنگ که در مجموعه پردازد میموارد معدودي به دیگر نیز 
هـاي داراي برچسـب    نگاري چندگانۀ واژه است، مانند تعریف کار نرفته روش یکسانی به

  مصدر. حاصل
هـاي سـخن جداگانـه بررسـی و      فرهنـگ  هـاي مجموعـه   در ادامه، هریک از بخـش 

هاي بعدي این اثر یـا   دید در ویراست پیشنهادهایی ذکر خواهد شد تا در صورت صالح
وارد شود.  )1390(حسن انوري، تهران، سخن،  ذيل فرهنگ بزرگ سخنهاي بعديِ  در چاپ

 فرهنگ فارسي عميده تعدادي از همکاران، نکتۀ مهم اینکه نگارنده پیش از این، به همرا
است  تألیف مجدد کرده يرا ویرایش و در موارد )1389(حسن عمید، تهران، اشجع، دو جلد، 

ایـن  عمال شود. به بیان دیگر، ي پیشِ رو باید در آن کتاب هم اکه بسیاري از پیشنهادها
                                                   

نویسی معاصر فارسـی را در یـک    سال فرهنگ 65«نویسد:  سی میهاي فار . سامعی دربارة ناروشمندي فرهنگ1
هایی  جز یکی دو اثر، مجموعه هاي این دوره، به توان خالصه کرد: فقر روش و غناي اطالعات. فرهنگ عبارت می

تنه، از میان انبوه آثـار و کتـب قـدیم و جدیـد      فرسا، و غالباً یک هستند از اطالعات که با کوشش و تالش طاقت
اکبر دهخدا، و محمد معین... هرچه بخواهیـد همـت و    اکبر نفیسی، علی است. افرادي نظیر علی ون کشیده شدهبیر

ها را،  اند، اما روش محدود آن هاي کهن را اخذ کرده حوصله داشتند، اما فاقد روش بودند. اینان اطالعات فرهنگ
هـایی پدیـد    کـه مجموعـه   طـوري  اند. به دل کردهروشی ب نویسی غرب، به بی خاطر اقتباسی ناسنجیده از فرهنگ به

» است حاوي اطالعات فراوان، اما پریشان، نامنظم، فاقد انسجام و ناقص که دیگر نـه کهـن اسـت و نـه نـو      آمده
 ).79و  78، ص 1368(سامعی 
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هـاي فارسـی    نـگ و همچنین بسیاري از دیگـر فره  فرهنگ فارسي عميدنقدي بر  مقاله
  آید. حساب می به

  ـ پیکرة زبانی / بانک شاهد1
اي محـدود از   ) به مجموعـه corpus» (پیکره«نویسی،  شناسی و فرهنگ در اصطالح زبان

هـاي زبـانی    هاي تجربی را براي پژوهش شود که پایه گفتارهاي عینی زبانی گفته می پاره
گونه  را این» پیکره«. هارتمان و جیمز نیز )”Bussmann 1996, p. 260, “corpus(آورد  فراهم می

هاي کاربرد زبان یا گونۀ زبانی  مند از متون که مشخصه اي نظام کنند: مجموعه تعریف می
 فرهنگ بزرگ سخن. اما پیکرة )”Hartmann and James 2002, p. 30, “corpus(کند  را ثبت می

» بانـک شـاهد  «و در فارسـی   archiveدر انگلیسی به آن اي از شاهدهاست که  مجموعه
تنهایی انسجام دارد و تمامی  اي از چند متن است که هریک به . پیکره مجموعهگویند می

اي  گسسته هاي ازهم ها و بیت جملهمتشکل از پیوسته است. اما بانک شاهد  هم آن متن به
  است. هاي گوناگون گردآوري شده نویس از متن است که به سلیقۀ برگه

از حـدود چهارصـد مـتن کهـن و جدیـد فارسـی        هنگ بزرگ سخنفربانک شاهد 
هاي دشوار،  رسد که در این بانک شاهد براي استخراج واژه است. به نظر می تشکیل شده

از روش  نویســی، ، در کنــار روش رایــج برگــههــاي کهــن قــدیمیِ مــتنو  کــاربرد کــم
در فهرست انتهاي  هاي موجود بهره برده شده؛ به این صورت که واژهنیز اي  هوشمندانه

هـا بخـش    است. این واژه افزوده شده بانک شاهدهاي کهن فارسی استخراج و به  کتاب
هـا برگزیـدة    دهنـد. برخـی از ایـن کتـاب     هاي کهن پیکره را تشکیل مـی  از واژه کالنی
 ←(از جملـه  کتاب درسی هستند و البته ایـرادي هـم نـدارد     هاي اصلی و دراصلْ کتاب
هاي  در گزینش کتاب فرهنگ بزرگ سخن. مؤلفان ، ص هفتادویک)1نامۀ  ، کتاب1381انوري 

  اند. هاي معاصر فارسی گرایش داشته پیکرة این اثر بیشتر به متن

  ـ واحدهاي واژگانی2
هاي جدید و کهن فارسی هستند.  ها و ترکیب شامل واژه فرهنگ فشردهو  فرهنگ بزرگ
هـا   هاي پیشین، بسیاري از واژه و خودداري از رونویسیِ فرهنگ بنیاد بودن به دلیل پیکره

هاي  است. در دیگر فرهنگ ثبت شده ها ، در آنهاي کهن نیز، براي نخستین بار و ترکیب
واژة ) و ghost-wordواژه ( شَـبح هاي قدیمی، تعداد بسیار زیادي  ویژه فرهنگ فارسی، به

هـا   ها در مـتن  هیچ شاهدي از آن کهف و جعلی وجود دارد ف و محرّدساتیري و مصح
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فرهنگ بـزرگ  است. ازآنجاکه  ها از یکدیگر بوده به دلیل رونویسی فرهنگنیست و این 
هاي پیشین فارسـی،   است و نه براساس فرهنگ هاي فارسی تألیف شده برپایۀ متن سخن

اند و درنتیجه این  راه یافتههاي سخن  فرهنگ ندرت به مجموعه ها بسیار به این قبیل واژه
براین، صـدها   هاي فارسی هستند. عالوه معتبرترین فرهنگ نیز، دیدگاه، از این ها فرهنگ

هاي معاصر فارسـی اسـتخراج و    جدید فارسی از میان متن ةواژمعنی و و حتی هزاران 
هـا و   انـد. مقایسـۀ اجمـالی مـدخل     هـا افـزوده شـده    براي نخستین بار به ایـن فرهنـگ  

راحتی این ادعا  به سدة کنونی هاي فارسیِ با فرهنگ فرهنگ بزرگ سخنهاي  رمدخلزی
  کند. را ثابت می

  

  ـ واحدهاي واژگانی تخصصی1ـ2
هـاي سـخن ثبـت     فرهنگ در مجموعه ،هاي تخصصی، براي نخستین بار بسیاري از واژه

هاي گوناگون در تألیف ایـن   است و این به دلیل استفاده از دانش متخصصان رشته شده
اژگانیِ تخصصی نیز وجود دارد که حال، تعداد اندکی واحد و است. بااین ها بوده فرهنگ

 فرهنـگ بـزرگ سـخن   ها نیسـت. در مقدمـۀ    هاي عمومی نیازي به ضبط آن در فرهنگ
، ص شانزده ـ 1381(انوري است  گزینی واحدهاي واژگانی تخصصی بیان شده مدخلروش 
، امـا در مـواردي معـدود، برخـی از ایـن      »)یادداشت ویراستار ارشد اصطالحات علمی«نوزده، 

ــد   ــانی تخصصــی فرنگــی، مانن ــالينواحــدهاي واژگ ]، در formaline[فرانســوي:  فرم
؛ Gillard 2008 ←(ازجملـه،  انـد   مدخل نشدههاي عمومی انگلیسی و فرانسوي نیز  فرهنگ

Heacock 2003 ؛Marr 2008 ؛Perrault 2008 ؛Soanes and Stevenson 2005 ؛Rundell 2002 ؛Jeuge-

Maynart 2008(ــین واژه در برخــی فرهنــگ ــد  . هم  Chambersهــاي تخصصــی، مانن
Dictionary of Science and Technology )Walker 2002( ،A Dictionary of Science 

)Daintith and Martin 2005(  وMerriam-Webster’s Collegiate Dictionary )Mish 2008( 
. بـراي اطمینـان از   )1390رفیعی خضـري   ←(نیز است  با امالي انگلیسیِ خود مدخل شده

هـاي   مدخل کردن یا مدخل نکردنِ واحـدهاي واژگـانیِ تخصصـی فرنگـی در فرهنـگ     
نویس براي مـدخل کـردن یـا     هایی که فرهنگ بر روش عالوه عمومی فارسی، بهتر است
هـاي عمـومی فرانسـوي و     گیـرد، از فرهنـگ   هایی در نظر مـی  مدخل نکردن چنین واژه

نظـر را   هـا واژة مـورد   صورت، اگر اغلـب آن فرهنـگ   انگلیسی نیز استفاده شود. دراین
این پوشی کرد.  ز چشمتوان از قرار دادن آن در فرهنگ فارسی نی مدخل نکرده باشند، می
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شـود   دوباره یادآوري میدر مواردي است که واژة تخصصی در فارسی پرکاربرد نباشد. 
اي بر  اندك است و ایراد عمده فرهنگ بزرگ سخنهایی از این دست در  که تعداد واژه
  .آید شمار نمی بهاین فرهنگ 

  نگاري ـ تعریف3
نویسی فارسـی روي   سابقه در فرهنگ کم، تحولی عظیم و فرهنگ بزرگ سخنبا انتشار 

هـاي ایـن    نگاري این اثر مشـهود اسـت. تعریـف    ویژه در شیوة تعریف داد. این تحول به
روشن برخوردار است و در و  از زبانی پیراسته، ساده ،فرهنگ، تقریباً در سراسر فرهنگ
تقریباً در است.  استفاده شده» مترادف«جاي  به» تعریف«بسیاري از واحدهاي واژگانی از 

حـال، بـاز هـم     است. بااین هاي کهن و دشوار استفاده نشده ها از واژه یک از تعریف هیچ
نگاري واحـدهاي واژگـانی در نظـر     توان در برخی موارد روش بهتري براي تعریف می

  است: گرفت. در ادامه چند پیشنهاد ذکر شده

  جاي چند مترادف ـ استفاده از یک تعریف به1ـ3
اسـت. ایـن    جاي تعریـف اسـتفاده شـده    نادرست، از چند مترادف به موارد، بهدر برخی 

هـا   هـاي انتزاعـی، کـه تعریـف آن     مصدرها یا اسم اسمو  ها، قیدها روش غلط در صفت
نویسـی نـوین، اسـتفاده از     شود. در فرهنگ هاست، بیشتر دیده می دشوارتر از دیگر واژه

جاي  و بهتر است از ارائۀ چند مترادف بهکند  تعریف در هر برش معنایی کفایت می یک
تعریف خودداري کرد، مانند  

(ادیــان) عــالم بــاال؛ درگــاه قــدس   .3...  آســمان
خداوند؛ عـالم غیـب؛ جایگـاه فرشـتگان؛ عـالم      

نگاه را به آسمان دوختـه بـه   الوهیت و قداست: 
  .درگاه الهي ناليدم

هـا از   همة بندي زندانی؛ گرفتار:اسیر؛  .1...  بندي
  ...زندان آزاد شدند

عقـد  نظـم؛ آشـفته؛ پریشـان:     بـی  .2...  سـامان  بی
اي به دولت روس کـرده... کـه بـاطن آن     معاهده

  .سامان بود تقسيمِ اين ملک مظلوم بي
طـور حـتم بـه     بهقطعی؛ یقینی؛ حتمی:  .1...  حتم

  ...تبريز رفتني خواهد شد

در برخـی  «گونـه تعریـف کـرد:     تـوان ایـن   را می آسمانبراي مثال، معنی باال در مدخل 
باور برخی افراد، جایی باالتر از کُرة زمین کـه خداونـد و فرشـتگان در آن    در ها و  دین

 ,Heacock 2003 ←(» رونـد  هاي نیکوکار پـس از مـرگ بـه آنجـا مـی      قرار دارند و انسان

“heaven”(هــاي معتبــر، اســتثنائاً،  کــه نگارنــده آگــاهی دارد، در میــان فرهنــگ . تاجــایی
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Merriam-Webster’s Advanced Learner’s English Dictionaryآموز  ، به دلیل زبان
و نه مترادف) است. تعریف نخسـت بسـیار   دو تعریف (بودن، در بسیاري موارد، داراي 

ریف دوم دشوارتر است و گاهی چگونگی ارتباط واحد واژگانی را با است، ولی تع ساده
. متأسـفانه، بسـیاري از مؤلفـان    )Perrault 2008, p. 7a(دهـد   هـاي دیگـر نشـان مـی     واژه

وفور از یک یا چند مترادف  هاي دیگر فارسی نیز، براي ساده کردن کار خود، به فرهنگ
  کنند. نگاري استفاده می جاي تعریف به

  جاي مصدري استفاده از تعریف اسمی بهـ 2ـ3
» مصـدر  اسـم «هاي سـخن، مصـدرهاي عربـی بـا هویـت دسـتوري        فرهنگ در مجموعه

انـد.   اسمی تعریف شـده صورت  بهمصدري و گاهی صورت  بهاند و گاهی  مشخص شده
ها، بـه پیـروي از دسـتور زبـان فارسـی، نقـش        گونه مدخل کند این نگارنده پیشنهاد می

صورت اسـمی تعریـف شـوند. در فارسـی مصـدر بـا        داشته باشند و به» اسم«دستوري 
شـود و بهتـر اسـت از     بـن گذشـته سـاخته مـی     یـا به ستاك  an-» ـَ ن«افزودن پسوند 

هایی که ساخت اسـمی دارنـد و فاقـد ایـن      هایی با این ساخت براي تعریف کلمه کلمه
پسوند هستند خودداري کرد، مانند  

مصدر) وداع کردن؛ خداحافظی کـردن:   (اسم تودیع
براي توديع با سربازان با هـم بـه سـر صـف نظاميـان      

  .رفته، از همکاري... افسران اظهار امتنان کردم
اي باشد که  واژه ها گونه مدخل ایننگاري  تعریف» جنس«به باور نگارنده، بهتر است 

دو کلمۀ  توديعصورت، در تعریف مدخل  مصدر است. دراین نقش دستوري آن نیز اسم
بهتري است. براي مثـال،   یا مترادف تعریف» وداع و خداحافظی«حشو است و » کردن«

 Oxford Dictionary of Englishدر » تودیـع « leave-takingمقایسـه کنیـد بـا مـدخل     
)Soanes and Stevenson 2005(  هاي معتبر فرنگی،  صدها یا هزاران مدخل مشابه در فرهنگو

  صورت اسمی است و نه مصدري: شده به ها تعریف داده که در آن
leave-taking noun an act of saying goodbye 

 الـف کنند این است که اگر  نویسان ما کمتر به آن توجه می فرهنگبرخی اي که  نکته
است. پس اگر در برابـر مـدخل اسـمیِ     الفنیز به معنی  باست، درنتیجه  ببه معنی 

خـداحافظي  را ذکر کنـیم، در ترکیـب   » خداحافظی کردن«بتوانیم معنی مصدريِ  توديع
هـاي   دانـیم در فرهنـگ   که می را قرار دهیم. درحالی» تودیع«توانیم مترادف  نیز می كردن
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گونـه   شود. پس همان ادف اسمی آورده نمیهاي مرکّب متر درستی، براي فعل فارسی، به
شـود،   ) آورده نمیتوديع) معنی اسمی (مانند خداحافظي كردنکه در برابر مصدر (مانند 

  توان معنی مصدري آورد. در برابر اسم نیز نمی
اسـت،  » ایجاد کـردن «به معنی  توليداگر مثالً  فرهنگ بزرگ سخنبراین، طبق  عالوه

  »!ایجاد کردن کردن«یعنی  توليد كردنپس 
بر ارائۀ معنی واحدهاي واژگانی وظیفه دارنـد   ها عالوه نباید فراموش کرد که فرهنگ

و برچسب نقش دستوري باید با معنـی منـدرج    ها را نیز بیان کنند که نقش دستوري آن
هرچنـد کـه مصــدر نیـز نـوعی اســم اسـت، امـا وقتــی در       . در فرهنـگ منطبـق باشــد  

ي قائـل  ا جداگانـه دسـتوري بـراي مصـدر و اسـم نقـش دسـتوري       هاي نقش  برچسب
  نگاري نیز نشان دهیم. در تعریفاین تفاوت را شویم، باید  می

انـد و معنـاي    مصـدرها دچـار کـاهش معنـایی شـده      در فارسی اسم، از سوي دیگر
دعـوت  «به معنـی   دعوت. براي مثال، اگر در عربی از مصدرهاست کمترها  آنمصدري 

تـوانیم همـان    است و نمـی  ر فارسی از بار معنایی مصدري آن کاسته شدهاست د »کردن
در  اسـت  شـده روي این مـدخل درج   عربی ـ فارسی روبه   هاي معنایی را که در فرهنگ

مصدرها معنی مصدري قـرار   فارسی نیز بیاوریم. درنتیجه، اگر در برابر اسم هاي فرهنگ
نادرست معنی مصـدري آن را تقویـت    ایم و به این کاهش معنایی را نادیده گرفته ،دهیم
زبانـان بـراي    مصدرها نیـز همـین اسـت و فارسـی     ایم. دلیل افزودن همکرد به اسم کرده

ي همکردها  یا تأکید بر روي معناي مصدري آنمصدرها  اسم افزودن بار معنایی مصدريِ
اجـراي   و مـثالً کاهش معنایی را جبـران کـرده باشـند    افزایند تا این  می مصدرها به اسم
  گویند. نیز می اجرا كردن برنامهرا  برنامه

صورت اسمی تعریف کـرد. نگارنـده    توان به مصدرها را نمی برخی از اسمحال،  بااین
و  »وضـعِ «، »حالـت «، »عمـلِ «، »فراینـد «هایی مانند  کند در این موارد از واژه پیشنهاد می
و جلـد   )1389افشار و همکاران  (صدري فرهنگ فارسي دوجلديتفاده کرد. در مانند آن اس

 البتـه در   اسـت.  کار رفته همین روش به )1392(صادقی  فرهنگ جامع زبان فارسينخست
هـاي سـخن از ایـن روش اسـتفاده      فرهنـگ  هاي مجموعـه  از مدخل شماري تعداد اندك

  جا یکدست نیست، مانند است، اما در همه شده
  ... وضع و حالت نشت نشتی  عمل شستن وشو شست
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  »صفت + مصدر«جاي استفاده از الگوي  مصدرها به ـ تعریف حاصل3ـ3
هــاي داراي نقــش دســتوري  هــاي ســخن، در بســیاري از مــدخل فرهنــگ در مجموعــه

  است، مانند صورت کامل داده شده تعریف به دنبالۀ مقاله) ←(مصدر  حاصل
مصدر) حالتی کـه در شـخص یـا     (حاصل زیبایی

  شیء زیبا وجود دارد؛ حسن؛ جمال
  

در بسیاري است و  کار نرفته صورت یکسان به مصدرها به اما این روش در تمامی حاصل
اسـت،   نگـاري اسـتفاده شـده    براي تعریف» جزء صفتی + مصدر«ها از ساخت  از مدخل

مانند  
  مصدر) آباد بودن (حاصل آبادي

  مصدر) جاودانه بودن (حاصل جاودانگی
  مصدر) زشت بودن (حاصل زشتی

نگـاري   مصدرها با روش تعریف نگاري حاصل کند روش تعریف نگارنده پیشنهاد می
هـایی بـا اسـتفاده از     ، که در باال پیشنهاد شد، مشابه باشد و چنـین مـدخل  مصدرها اسم

طـور   بـه ») «زشـت «و  »جاودانـه «، »آبـاد «تعریف مندرج در جزء صفتی خود (در اینجا: 
هـاي داراي   از مدخل رخیگونه که در ب تعریف شوند، همان» اسمی«صورت  و به» کامل

  اند. مصدر نیز چنین کرده نقش دستوري حاصل

  ـ آوانویسی4
درسـتی، تلفـظ امـروزيِ فارسـیِ معیـار مـالك قـرار         هاي سخن، به فرهنگ در مجموعه

و نـه   APAاست و تلفظ هر مدخل با الفباي آوانگاري امریکـاي شـمالی (یعنـی     گرفته
IPAاست. نویسی شده دقت واج ) به  

(نشـانۀ   āدر فارسی معاصر)، نشانۀ » اا /  ـ«(نشانۀ تلفظâ  جاي نشانۀ  ها به در تلفظ
 (صـادقی  اسـت   کـار رفتـه   در عربی و فارسی کهن تا پیش از سدة نهم) بـه » اا /  ـ«تلفظ
 که غلط است. )129، ص 1357

  ـ تقطیع تکواژي در آوانویسی1ـ4
هاي سخن هریک از تکواژهـا بـا خـط تیـره از هـم جـدا        فرهنگ در آوانویسی مجموعه

 Merriam-Webster’s. چنــد واژة زیــر را در do-sāl-āne النهدوســاانــد، ماننــد  شــده
Collegiate Dictionary )Mish 2008( :در نظر بگیرید  
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ab.sen.tee \'ab-sən-'tē\ 
ba.zaar \bə-'zär\ 
flash.er \'fla-shər\ 
met.ric \'me-trik\ 

در این فرهنگ انگلیسی، خط تیرة موجـود در آوانویسـی بـراي جـدا کـردن هجاهـاي       
هایی مانند انگلیسـی، کـه بـا خـط التـین نوشـته        رود. در زبان کار می موجود در واژه به

اي کامالً در انتهاي سطر نگنجد، از جایی مشخص آن  شود، مرسوم است که اگر واژه می
نویسـند.   نشانۀ خط تیره، ادامۀ واژه را در سطر بعد مـی کنند و با قرار دادن  را تقطیع می

انـد و   هاي این تقطیع با نشانۀ نقطه در سرمدخل از هم جدا شده در فرهنگ اخیر، محل
کـه در بـاال نیـز دیـده      دهندة واژه اشتباه گرفت. چنـان  ها را با تکواژهاي تشکیل نباید آن

واژه در انتهـاي سـطر، بـر یکـدیگر     شود، در بسیاري موارد مرز هجاها و مرز تقطیع  می
 )The American Heritage High School Dictionary )Berube 2010منطبق نیستند. در 
  است. کار رفته نیز همین روش به

است که در بخش آوانویسـی آن، بـه ماننـد     ي را ندیدهمعتبر نگارنده تاکنون فرهنگ
و ایـن روش را تأییـد    اشـد هاي سخن، تقطیع تکواژي صورت گرفته ب فرهنگ مجموعه

 .کند نمی

  »)ع«ـ بست چاکنایی (همزه و 2ـ4
و  abad’ ابـد است، مانند  / مشخص شده’آغازي با نشانۀ /») ع«بست چاکناییِ (همزه و 

، بست چاکنایی در »)آوایی«(و نه » واجی«اما ازآنجاکه در فارسی، به لحاظ ، amu’ عمو
شـود، نیـازي بـه     نوعی حشـو محسـوب مـی    کند و به آغاز واژه تمایز معنایی ایجاد نمی

شـناس و همکـاران    ، حاشیه؛ حق9، ص 1384، ص هجده؛ میالنیان 1387(دیهیم نوشتن آن نیست 
  آوانویسی شوند. amu عموو  abad ابدصورت  ت بهها بهتر اس . این واژه)294، ص 1387

،  ham’aqide عقيـده  هـم ،  bad’ahd بدعهـد ها (ماننـد   بست چاکنایی در برخی واژه
) توزیع کامل دارد، یعنی هم در آغازه و هـم در  ham’ahd عهد همو  ham’asr عصر هم

هـاي   ت واژهشود. در مقابل، باید توجه داشـت کـه در فراینـد سـاخ     پایانۀ هجا دیده می
دومین تکواژ فارسی باشـد  و  که تکواژ اول به صامت ختم شده باشد مرکّب، درصورتی

و با همزه آغاز شده باشد، نیازي به درج انسداد چاکنایی نیسـت، زیـرا صـامت پایـانیِ     
کـرد زعفرانلـو کامبوزیـا     ←(گیـرد   ستاك یا تکواژ اول در محل آغازة تکواژ دوم قرار مـی 
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 افزارشوند (مانند  اي که با همزه آغاز می هاي فارسی تر، واژه ه بیان ساده. ب)281، ص 1392
  شود، مانند ها تلفظ نمی که دومین تکواژِ ترکیب باشند همزة آن ) درصورتیافکنو 

  delârâm دالرام
  saxtafzâr افزار سخت

  šarmâvar آور شرم

  mardafkan مردافکن
  narmafzâr افزار نرم
  hamâquš آغوش هم

انـد   هاي باال به این صورت آوانویسی شده هاي سخن هریک از واژه فرهنگ در مجموعه
  که درست نیست:

  del-â(’â)râm دالرام
  saxt-a(’a)fzâr افزار سخت

  šarm-â(’â)var آور شرم

  mard-a(’a)fkan مردافکن
  narm-a(’a)fzâr افزار نرم
  ham-â(’â)quš آغوش هم

آمـوز،   آلود، خیرانـدیش، دانـش   نیز: بارانداز، بدآموزي، پرآوازه، تیرانداز، خودآگاه، خون
سـودآور،  آور، زیرانداز، سـرآغاز، سـرانجام،    انگیز، رنج آشوب، دل آزرده، دل دردآور، دل

انگار، شـورآفرین، شـورانگیز، قیرانـدود، کـارآزموده، کارآگـاه، کارآمـد، کـارآموز،         سهل
  آوا، یادآوري. اندیش، هم اختر، نیک آور، نیک اندوزي، مهرانگیز، نان مال

شود و به همین دلیل ممکن  میدر شعر تلفظ  گاهیهاي مرکّب  همزة برخی از این واژه
ها را در آوانویسی ذکر کـرد، امـا    د که باید همزة این واژهباشن عقیده داشتهاست برخی 

و  نـویس نیسـت   هـا وظیفـۀ فرهنـگ    نباید فراموش کرد که نشان دادن تلفظ شعري واژه
مثالً که دست دهد. به همین دلیل است  هاي عمومی باید تلفظ معیار را به مؤلف فرهنگ
  آید. ها نمی در فرهنگ )golsetân( تانگلسواژة تلفظ شعريِ 

  ـ جدول آوانگاري3ـ4
(ماننـد   o[w]-هـاي   زنجیـره  هاي سخن) فرهنگ پیشگفتار مجموعه ←(» جدول آوانگاري«در 

  )، سـيه (ماننـد   iya-)، سشـوار (ماننـد   vā-)، دی(مانند  ey-)، ماوس(مانند  āw-)، دولت
-iyā  در فارسی »واجی«لحاظ که به  اند، درحالی ) مصوت مرکّب دانسته شدهپيانو(مانند ،

، ص 1387شناس و همکـاران   ؛ حق1389مدرسی قوامی  ←(امروز مصوت مرکّب وجود ندارد 
توان  هم قرار گرفتن دو مصوت را هنگامی می شناسی، پهلويِ از دیدگاه واج. «)302ـ300

حساب آورد که دو جزء آن بر روي هم نقش یک مصوت واحـد   یک مصوت مرکّب به
. در )99و  98، ص 1391(ثمره » را ایفا کنند، یعنی جزء دوم از جزء اول قابل تجزیه نباشد

  فارسیِ معیار امروز،
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در  oاسـت) و مصـوت    وجود ندارد (هرچند در گذشته وجود داشـته  ow-. تلفظ 1
ویژه در گفتار  ، به  rošanو گاهی بدون آن  ro:šanگاهی با کشش  روشنهایی مانند  کلمه

، 1392؛ کرد زعفرانلـو کامبوزیـا   62، ص 1390؛ نجفی 100، ص 1391(ثمره شود  سریع، تلفظ می
 ow-نمایندة دو تلفـظ   o[w]-ن، نشانۀ هاي سخ فرهنگ طبق روش مجموعهبر . )233ص 
  است. o-و 

رسـد کـه مثـال     و بـه نظـر مـی    بـراي نگارنـده چنـدان آشـنا نیسـت      āw-. تلفظ 2
  مثال بهتري باشد. هاوس پنتشاید  هاي سخن (ماوس) نیز اشتباه باشد. فرهنگ مجموعه

  .)100، ص 1391(ثمره مرکّب از یک مصوت و یک صامت است  ey-. تلفظ 3
بـراین، در   مرکّب از یک صامت میانجی ضعیف و مصوت است. عالوه vā-. تلفظ 4

 چسويو  biskuvit بيسکويت(مانند  uvi-) و panguvan پنگوئن(مانند  uva-فارسی توالی 
suvič .نیز وجود دارد (-v- صورت  توان به را می-w- .نیز نشان داد  
صـوت اسـت و مصـوت    مرکّب از یک مصوت، یک صامت و یـک م  iya-. تلفظ 5

  مرکّب نیست.
مرکّب از یک مصوت، یک صامت و یـک مصـوت اسـت و مصـوت      iyā-. تلفظ 6

  مرکّب نیست.

  هاي چندآوا ـ واژه5ـ4
هایی که دو یـا چنـد تلفـظ گونـاگون      هاي سخن، در آوانویسی واژه فرهنگ در مجموعه
 ne(a,o)mud-anاند، مانند  هاي کمتر رایج یا قدیمی را در داخل پرانتز آورده دارند، تلفظ

رود و روش رایـج   کار نمـی  هاي معتبر دنیا به . این روش در فرهنگویک) (مقدمه، ص سی
هـاي   شـود و واج  صورت کامل آوانویسی مـی  رد یا اصلی بهاین است که صورت پرکارب

آیـد، بـراي مثـال، آوانویسـی سـه کلمـۀ زیـر را در         متفاوت بعد از نشانۀ ویرگـول مـی  
هاي انگلیسی در نظر بگیرید (نشانۀ خط تیره به معنی این اسـت کـه قسـمتی از     فرهنگ

  است): آوانویسی حذف شده
graduand /'graʤʊand, -dj-, -ənd/ 
ideologue /'ʌıdıəlɒg, 'ıd-/ 
perfume /pɜːʳfjuːm, pəʳfjuːm/ 

 ,-nemudan, naصـورت   بـه  نمـودن هاي چندآوا، مانند  درنتیجه، بهتر است که واژه
no- .آوانویسی شوند  
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هـا   در آن هایی که دوگانگی تلفظ هاي سخن، در آوانویسی واژه فرهنگ در مجموعه
اند. قـالب   آورده قالبنظر را داخل  واج مورد ناظر به بودن یا نبودن واج معینی است،

اسـت،   تلفظ شدن یا تلفظ نشدن واجی است که در داخل آن قرار گرفته در اینجا نشانۀ
کـار   هـاي معتبـر دنیـا بـه     . این روش نیز در فرهنـگ ویک) (مقدمه، ص سی āš[e]nā’مانند 
رود، ماننـد   مـی  کـار  نشانۀ کمانک بـه  قالبجاي  رود و روش رایج این است که به نمی

  :)Oxford Dictionary of English )Soanes and Stevenson 2005در  lexiconمدخل 
lexicon /'lɛksık(ə)n/ 

هایی مانند  تلفظ شود. درنتیجه، بهتر است که واژه /lɛksıkn'/یا  /lɛksıkən'/تواند  که می
  آوانویسی شوند. âš(e)nâصورت  به آشنا

  ـ مثال و شاهد5
  است: چنین آمده وچهار) (ص چهل فرهنگ بزرگ سخندر مقدمۀ 

ایم، دراصل به زبان گفتاري  نویسان معاصر نقل کرده بعضی از شاهدهایی که از داستان
  ایم. ها را به زبان نوشتاري تبدیل کرده است و ما آن بوده

صـورت   )1387(نجفـی   فرهنگ فارسـي عاميانـه  رسد این کار به پیروي از  به نظر می
جایز نیست. بـا تغییـر نثـر     وانجام این تغییر لزومی ندارد  ،شد. به باور نگارندهگرفته با

توان مدعی شد که این اثر بخشی از  ، میفرهنگ بزرگ سخنگفتاري به نثر نوشتاري در 
  کند. زبان فارسی واقعی و پویا را توصیف نمی

  شناسی ـ ریشه6
هـاي فارسـی    ریشـۀ واژه  هاي سـخن فاقـد   فرهنگ شناسی مجموعه متأسفانه بخش ریشه

مند، در بـر دارد. امـروزه در   روشـ صـورتی   هـا را، البتـه بـه    واژه است و تنهـا ریشـۀ وام  
شناسـی   شـود و بخـش ریشـه    هاي بومی نیـز پرداختـه مـی    نویسی به ریشۀ واژه فرهنگ
 Oxford Dictionary ofهاي قرضی محدود شود. براي مثال، در  ها نباید به واژه فرهنگ

English )Soanes and Stevenson 2005( ،The American Heritage High School 
Dictionary )Berube 2010( ،The Chambers Dictionary )Marr 2008(  وMerriam-

Webster’s Collegiate Dictionary )Mish 2008(  بــه شــکلی نســبتاً مبســوط، ریشــۀ
شناسـی   مـورد بخـش ریشـه   (دراسـت   ها، آورده شده واژه هاي انگلیسی نیز، عالوه بر وام واژه

  .)1394زاده  قربان ←هاي سخن  فرهنگ مجموعه
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  علمیـ حوزة 7
کار رفته از ایـن   هاي سخن به فرهنگ که در مجموعه علمیهاي حوزة  برخی از برچسب

شناسی، جغرافیـا، حسـابداري، ریاضـی، شـیمی، کـامپیوتر،       قرارند: ادبی، اقتصاد، جامعه
نگـار   ، دراصل، براي کمک بـه تعریـف  علمیهاي حوزة  کشاورزي و موسیقی. برچسب

ن کاربر را به توان ذه کشد و با کمک آن می است و بخشی از بار تعریف را به دوش می
فقط  علمیها از برچسب حوزة  نظر راهنمایی کرد. معموالً در فرهنگ سمت معنی مورد

شود که واحد واژگانی در زبـان گفتـار یـا نوشـتار عمـوم مـردم        در مواردي استفاده می
 ←(نیـز  کـار رود   هاي تخصصـی بـه   غیرمتخصص چندان رایج نباشد و اغلب در حوزه

Atkins and Rundell 2008, p. 403(.  
  :کند میهاي اصطالحاً تخصصی را به سه دستۀ کلی تقسیم  نگارنده واژه

  یافته از زبان عموم مردم به زبان متخصصان هاي تخصصی راه ـ واژه1ـ7
در حـوزة   مـاه و  ستاره، خورشيدها در نزد همۀ مردم بسیار رایج هستند، مانند  این واژه

ها، هر روز و هـر شـب، ایـن اجـرام آسـمانی را       نجوم. بدیهی است که نخستین انسان
مند شدند،  ها و آنچه در آن است عالقه ها به آسمان مرور که برخی از آن اند و به دیده می

هاي موجود در زبان خود براي نام بـردن از ایـن اجـرام اسـتفاده کردنـد.       از همین واژه
و  گنـدم ، آلبـالو هاي واژگانی پرکاربرد از این دست هسـتند، ازجملـه    بسیاري از خوشه

و  (باز هم جانوري) دستو  چشم، پا(جانوري)،  گوسفندو  زنبور، اسب(گیاهی)،  لوبيا
هاي سخن است). در  فرهنگ ها براساس مجموعه (جغرافی) (برچسب کوهو  دريا، بيابان

نیاز ندارنـد،   علمیروي به برچسب حوزة  چهی ها به زبانه، این قبیل واژه هاي یک فرهنگ
  د.نکن زیرا هیچ کمکی به کاربر فرهنگ نمی

  یافته از زبان متخصصان به زبان عموم مردم هاي تخصصی راه ـ واژه2ـ7
خوبی حـوزة   ها آشنایی دارند و به سواد، با این گروه از واژه حتی مردم کمو  اغلب افراد

در  صـادرات و  چک سـفيد / سفيدامضـا  ، تورمد دهند، مانن ها را تشخیص می آن علمی
هـا، منـابع    هاي واژگانی موجـود در رسـانه   حوزة بانکداري و اقتصاد. بسیاري از خوشه

 پنـالتی ، آفسايدهاي  وگوهاي روزمره از این دست هستند، ازجمله واژه گفتو  نوشتاري
ـ و  انبردسـت ، آچـار (پزشکی)،  مرگ مغزیو  ايدز، آمپول(ورزش)،  گُلو   گوشـتی  يچپ



 1394،   10شمارة ، نويسی فرهنگ  196
  هاي سخن فرهنگ نقد و بررسی مجموعه نقد و بررسی

 

زبانـه، ایـن قبیـل     هـاي یـک   (نظامی). در فرهنگ نارنجکو  موشک، ضدهوايیو  (فنی)
  نیاز ندارند. علمیها نیز به برچسب حوزة  واژه

  هاي تخصصی رایج در زبان متخصصان ـ واژه3ـ7
ها در زبان امروزِ گفتار یا نوشتار عموم مردم غیرمتخصص چندان رایج نیسـت   این واژه

ها، که  رود، هرچندکه ممکن است برخی از آن کار می هاي تخصصی به و اغلب در حوزه
د، نکـار رفتـه باشـ    هاي فنی و مصنوع پیشـینیان بـه   ، در متندارنداي کهن در زبان  سابقه

 مکفـوف و  حذَذ، تَخنيق(نجوم)،  رکْبتيه علی جاثی، پالنتاريوم، نرا ارابههاي  ازجمله واژه
و  پانوراميـک ، اسـتتيک و  (سیاسـت)  ميليتاريسمو  ماکياوليسم، آبستراکسيون(عروض)، 

داشـته   علمـی شک، این قبیل واحدهاي واژگانی باید برچسـب حـوزة    (هنر). بی عربانه
ها ندارند و برچسب حوزة  از این دست واژهشناختی  غلب کاربران فرهنگباشند، زیرا ا

گفتـار و  » فقـط «هـا را، کـه    آن »علمـیِ حـوزة  «آید،  گونه که از نام آن برمی ، همانعلمی
حوزة «که  کند، درحالی هاي تخصصی کهن است، مشخص می نوشتار تخصصی و یا متن

دود ـ به برچسـبی کـه در مقابـل آن آمـده محـ     2ـ7ـ و 1ـ7هاي واژگانی  خوشه» علمیِ
  کاربرد دارد.» همۀ افراد«توان گفت در زبان  شود و می نمی

یا فقط در ـ وجود ندارد 3ـ7هاي واژگانی  هها شاهدي براي خوش معموالً در پیکره
 فرهنگ بزرگ سخنگونه که در  ها شاهدي یافت. همان توان از آن هاي تخصصی می متن

نیز فاقد شاهد هستند. درنتیجه، فقدان شاهد در پیکره یا وجود شاهدهاي بسـیار انـدك   
  هاست. دهی به این دست واژه اي براي برچسب نیز معیار بسیار ساده

کـار بـرد    توان به دهی به واحدهاي واژگانی می روش سادة دیگري که براي برچسب
هـاي فرنگـی    در فرهنـگ  هـر مـدخل را  متـرادف فرنگـیِ   نـویس   این است که فرهنـگ 

 علمـی ها داراي برچسـب حـوزة    که اغلبِ آن فرهنگ وجو کند و فقط درصورتی جست
  بودند، وي نیز به مدخل خود برچسب بیفزاید.

یا بـه قرینـه    شود آورده می آن نیز اي حوزة علمی براین، وقتی در تعریف واژه عالوه
  زائد است، مانندحشو و چسب افزودن بر راحتی دریافت توان حوزة علمی آن را به می

(پزشکی) بیماري ویروسی حاد دسـتگاه   آنفوالنزا
تنفس که باعث التهـاب مخـاط بینـی، حلـق، و     
ملتحمــۀ چشــم و نیــز ســردرد و درد عضــالنی 

  شود. می

(نظامی) افسر ارشـدي کـه داراي درجـۀ     سرهنگ
تـر از سـرتیپ اسـت و     باالتر از سرگرد و پایین

  معموالً فرماندهی یک هنگ را برعهده دارد.
  اي سیاسی... (سیاسی) نظریه دموکراسی سوسیال
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  (ورزش) ورزشی که آن را دو تیم... فوتبال
ساله، و کاشتنی از  (گیاهی) گیاهی علفی، یک کلم

  ..بو. خانوادة شب
خوار از  (جانوري) پستاندار وحشی گوشت گرگ

  خانوادة سگ و شبیه سگ گله...

کاالي  (اقتصاد) نوعی مالیات که دولت بر گمرك
واردشده به کشـور یـا بـر کـاالیی کـه در حـال       

  بندد. خروج از کشور است می
  اي... (موسیقی) ساز زهی زخمه گیتار

بـه شـکلی    علمـی هاي حـوزة   هاي سخن از برچسب فرهنگ در مجموعهمتأسفانه 
کار  هاي تخصصی نیز به ها، هرچند در متن گونه واژه است. این بسیار افراطی استفاده شده

» فقـط «هـا را   تـوان آن  زبانان هسـتند و نمـی   هاي روزمرة فارسی روند، ولی جزء واژه می
هـاي سـخن چنـین     فرهنـگ  عـه امـا در مجمو  .اي تخصصـی دانسـت   مربوط بـه حـوزه  

هاي غیرتخصصی نیز داراي برچسب حـوزة   ترین واژه شود و رایج محدودیتی دیده نمی
کـه در   است، درحـالی  خورده» گیاهی«برچسب  آلوهستند. ازجمله، در برابر واژة  علمی
؛ Marr 2008؛ Heacock 2003؛ Gillard 2008(شـده   هاي انگلیسـی مراجعـه   یک از فرهنگ هیچ

Perrault 2008 ؛Soanes and Stevenson 2005 ؛Rundell 2002 ؛Berube 2010( در برابر واژة ،plum 
 زانو(شیمی) و (مواد)،  آهنهاي  مدخل ←نیز  ؛وجود ندارد علمیبرچسب حوزة  »آلو«

شــاید هــزاران مــدخل دیگــر در و  (ورزش) واليبــال(جــانوري)،  خــرس(جــانوري)، 
هاي انگلیسی و فرانسـوي خـود در    مدخل را با مترادفهاي سخن. هر  فرهنگ مجموعه
  هاي عمومیِ این دو زبان مقایسه کنید. فرهنگ

گیـرد   هاي سخن از آنجا سرچشمه مـی  فرهنگ رسد این افراط در مجموعه به نظر می
را متخصص  علمیها، تمامی واحدهاي واژگانی مربوط به یک حوزة  که در این فرهنگ

گانـۀ   بندي سـه  ویراستاران فرهنگ نیز، بدون توجه به طبقه است و آن علم تعریف کرده
  اند. ها برچسبی واحد داده گفته، به همۀ آن پیش

  ـ حوزة معنایی  8
هاي فارسی، بـا دقتـی    هاي سخن، براي نخستین بار در میان فرهنگ فرهنگ در مجموعه

است. برخـی   ) اهمیتی بسزا داده شدهsemantic fieldشایستۀ تحسین، به حوزة معنایی (
کـار رفتـه از ایـن قرارنـد:      بـه  فرهنگ بزرگ سخنی که در معنایهاي حوزة  از برچسب

  مؤدبانه، مانندو  دشنام، طنز، عامیانه، قدیمی، کودکانه، مجاز
  (گفتگو) (طنز) (مجاز) pahle(a)vānpambe پنبه پهلوان

براي آن دسته از واحدهاي واژگانی کـه در زبـان رسـمی     فرهنگ بزرگ سخندر 
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اسـت، ماننـد    اسـتفاده شـده  » گفتگـو «رود از برچسـب   کار مـی  رود یا کمتر به کار نمی به
. بهتـر اسـت بـراي چنـین     يواشو  يامفت، يالقوز، دامادسرخانه، فرمايش خرده، بزن بزن
این شبهه » گفتگو«رچسب ) استفاده شود. بinformal» (غیررسمی«هایی از برچسب  واژه

ها فقط در گفتگو یا در گفتار  کند که این واژه زبانان، ایجاد می ویژه براي غیرفارسی را، به
اسـت و   اي نوشتاري استخراج شـده  ها از پیکره که تمامی این واژه رود، درحالی کار می به

  الزاماً فقط در گفتگو رایج نیست.

  ـ نظام ارجاع9
 → ←«اي ارجاع مدخلی به مدخل دیگر از پنج نشانۀ پیکان بر فرهنگ بزرگ سخندر 

و  فرهنـگ فشـرده  . در ، ص پنجـاه، جـدول نمادهـا)   1381(انوري است  استفاده شده» ↔ ↑ ↓
اسـت کـه تمـامی     اند و فرض بر این گذاشته شـده  ها حذف شده این پیکان فرهنگ روز

تواند بـه   ها در فرهنگ وجود دارد و اگر کاربر متوجه معنی مترادف نیز نشد می مترادف
مترادف کامل در هیچ زبـانی   ،یشناخت مراجعه کند. از دیدگاه معنی مدخلِ همان مترادف

هاي سـخن و   فرهنگ برخالف روش مجموعه .دندرت وجود دار وجود ندارد یا بسیار به
نویسی نوین از ارجاع (با پیکان یا بدون  هاي فارسی دیگر، در فرهنگ تقریباً همۀ فرهنگ

هـاي معتبـر فرنگـی اغلـب      نویسان فرهنـگ  شود و فرهنگ پیکان) بسیار کم استفاده می
اي دیگـر   صورت دقیق و بدون ارجـاع بـه کلمـه    کنند هر واحد واژگانی را به تالش می

افزاید، اما در مقابل، کاربر از تعریف  تنهایی تعریف کنند. این کار به حجم فرهنگ می به
تـوان تمایزهـاي ظریـف میـان      شود. با استفاده از ایـن روش، مـی   مند می تري بهره دقیق
  شوند مشخص کرد. که مترادف پنداشته میرا هایی  واژه

  ها ـ ترکیب10
ها  هاي فارسی به ترکیب اي نخستین بار در میان فرهنگهاي سخن بر فرهنگ در مجموعه

ها  هاي موجود در این فرهنگ ترکیبو درستیِ که کثرت  طوري است، به توجهی ویژه شده
هـایی کـه در    بسیاري از زیرمدخل قابل مقایسه نیست. ینهاي پیش یک از فرهنگ با هیچ
اند اصالً ترکیب نیستند و تنها توالی دو واژه هستند که هیچ معنیِ  هاي پیشین آمده فرهنگ
، اسـب تيـزرو  هاي  یک از زیرمدخل آید. براي مثال، هیچ دست نمی ها به اي از آن مجازي

ر کالن و هاي بسیا در یکی از فرهنگ اسبغیره ذیل مدخل و ، اسب جنگي، اسب نبرد
ــزوده       ــگ اف ــم فرهن ــه حج ــوده ب ــت و بیه ــب نیس ــی ترکی ــدار فارس ــت. در  نام اس
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بسـیار انـدك   ثمر و جـاگیر   هاي بی گونه زیرمدخل اینتعداد هاي سخن  فرهنگ مجموعه
  .است نویسی فارسی به پیش گذاشته و از این دیدگاه گامی بسیار مهم در فرهنگ است

  هایی که فعل مرکّب نیستند ـ زنجیره1ـ10
هایی  سیاري از زنجیرهب هاي فارسی فرهنگ تمامینیز مانند  هاي سخن فرهنگ در مجموعه
ها  ها در فرهنگ . ذکر این زنجیرهاست ب نیستند در قالب زیرمدخل ذکر شدهکه فعل مرکّ

هـا را   ترین این زنجیره . مهمرا در پی دارد ها حجم آن فایدة ضرورت ندارد و افزایش بی
  :)104ـ97، ص 1392زاده  اللهی و طبیب (سیفبندي کرد  صورت زیر طبقه توان به می

  ـ اسم (در نقش مفعول) + فعل بسیط1ـ1ـ10
توان از معیارهاي زیـر   ها می هاي مرکّب از غیرمرکّب در این ترکیب براي تشخیص فعل

  استفاده کرد:
هایی که از ترکیب اسـم بـا یـک فعـل      م را در زنجیرهالف) اگر بتوان فقط عنصر اس

با یک وابستۀ پیشین توصیف کرد، آن زنجیره به احتمال زیاد فعل مرکّـب   اند پدید آمده
عالوة یک فعل بسیط. مثالً اگر بتوان اسم را در  نیست، بلکه عبارت است از یک اسم به

هـا فعـل    ف کـرد، آن زنجیـره  توصی» چند تا«یا » چند«هایی با صفت مبهم  چنین زنجیره
هديـه  و  گـل زدن ، کبريـت زدن ، سـيگار کشـيدن  هایی مانند  مرکّب نیستند. مثالً زنجیره

  توصیف کرد.» چند تا«ها را با  توان آن چون می ،فعل مرکّب نیستند گرفتن
اسـم (در نقـش   «است: اگر در ترکیـب  » آزمون جانشینی«ب) معیار دوم استفاده از 

هاي متعدد دیگر جایگزین کرد، این ترکیب فعـل   ان مفعول را با اسمبتو» مفعول) + فعل
هاي بسیاري  توان واژه می عيدجاي کلمۀ  به عيد گرفتنمرکّب نیست. براي مثال، در فعل 

 ←؛ نیـز  99  ــ   97(همان، ص قرار داد  سالو  چهلم، هفتم، ختم، عروسي، عزا، جشنمانند 
ها در فرهنگ آورده  درنتیجه نیازي نیست این زنجیره .)78، ص 1387شناس و همکـاران   حق

  شود.

  ـ اسم + داشتن2ـ1ـ10
هاي مشابه تولید کـرد و   توان در این ترکیب قرار داد و عبارت ها را می تقریباً اغلب اسم

ثبـات  ، ماننـد  هاست ها نیز دقیقاً همین زایایی بیش از حد آن دلیل مرکّب نبودن این فعل
، صـالحيت داشـتن  ، صفا داشتن، صداقت داشتن، رضايت داشتن ،ثواب داشتن، داشتن
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هـدف  ، غـرض داشـتن  ، عضـويت داشـتن  ، ظرفيت داشتن، طاقت داشتن، طلب داشتن
هایی را نیـز بـا همـین سـاختار      توان فعل . البته میيقين داشتن، همخواني داشتن، داشتن

ها  . در این فعلداشتنجريان و  ادامه داشتن، تقديم داشتنیافت که مرکّب هستند، مانند 
هاي یادشـده همگـی    توان همراه را با هیچ اسم دیگري جایگزین کرد. بنابراین فعل نمی

  .)99ـ97، ص 1392زاده  اللهی و طبیب (سیفاند  مرکّب
از... برخوردار «یا » داراي... بودن«ها به معنی  در این زنجیره داشتنبراین، فعل  عالوه

هــا در فرهنــگ  تــوان از آوردن آن اســت و درنتیجــه معنــی شــفافی دارد و مــی» بــودن
: از ثـواب  ثـواب داشـتن  : داراي ثبـات بـودن؛   ثبات داشتنپوشی کرد، براي مثال،  چشم

  .برخوردار بودن

  ـ مسند (صفت) + فعل ربطی3ـ1ـ10
اند که در زبان فارسی بسیار زایـا   هاي اسنادي ساخت» صفت + فعل ربطی«هاي  زنجیره

هاي فارسی بیاینـد،   ها به عنوان فعل مرکّب در فرهنگ هستند. اگر قرار باشد این زنجیره
چـاق   ،ناراحت شـدن هایی مانند  شود. بنابراین زنجیره اندازه زیاد می ها بی حجم فرهنگ

هـا   توان هر صفتی را جایگزین این صفت زیرا می ،ستندفعل مرکّب نی زرد شدنو  شدن
تغییر از حالتی به حالـت  «به معناي  شدن. فعل )100(همان، ص هاي فوق کرد  در ترکیب

کنـد، ماننـد    ، هنگامی که با صفت همراه شود اغلـب معنـاي خـود را حفـظ مـی     »دیگر
فعل ربطی اسـت. پـس    شددر این جمله مسند و  ناراحتپس  ،»فریدون ناراحت شد«

 هایی در فرهنگ آورده شود و نیازي نیست چنین زنجیره فعل مرکّب نیست ناراحت شد
  .)78، ص 1387شناس و همکاران  (حق

  »کردن«ـ مسند (صفت) + فعل سببی 4ـ1ـ10
یـی بـه شـکل    راتوان بـا افـزودن یـک مفعـول      را می» صفت + فعل ربطی«هاي  زنجیره

  .غذا بچه را چاق کرد ← بچه چاق است، مانند درآورد »یی + صفت + کردنرامفعول «
هـا   در آن» کـردن «مرکّـب نیسـتند و فعـل    » صفت + کردن «هاي حاوي  زنجیره اکثر

هـایی کـه داراي صـورت فـوق      همکرد نیست. البته باید توجه داشت که تمـام ترکیـب  
» ت ترسیدنشد به«در معناي  زرد کردنشوند. براي نمونه  هستند مشمول این قاعده نمی
توان گفت ایـن   اسنادي است. می» به رنگ زرد درآوردن«فعل مرکّب است و در معناي 

 ،مرکّـب و در غیـر ایـن صـورت     ،اگـر معنـاي اصـطالحی داشـته باشـند      ،ها قبیل فعل
و نیازي نیست در فرهنـگ آورده   ها فعل مرکّب نیستند اند. درنتیجه، این زنجیره اسنادي
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همـراه  ، چـاق کـردن  ، جيز کردن، جدا کردن، پر کردن، کردنپاره ، برجسته کردن: شود
گـازرانی   ←؛ نیز 101و  100، ص 1392زاده  اللهی و طبیب (سیف يکي کردن، هول کردن، کردن
  .)79، ص 1387شناس و همکاران  ؛ حق52، ص 1375

  مصدر + کردن ـ اسم5ـ1ـ10
...» انجام دادن عملِ «ی پیوندد معن مصدر می در بسیاري از مواردي که به اسم كردنفعل 

ها  توان از آن ها شفاف است و فعل مرکّب نیستند، درنتیجه می را دارد. معنی این زنجیره
اشـغال  نیـز:   ؛(انجام دادن عمل تشویق) تشويق كردنپوشی کرد، مانند  در فرهنگ چشم

رسيدگي ، دعوت كردن، تعقيب كردن، تخريب كردن، پرواز كردن، بررسي كردن، كردن
  .)89، ص 1386الدینی ة؛ مشکو53، ص 1375(گازرانی  شنا كردن، شكنجه كردن، دنكر

  اي + فعل بسیط اضافه ـ متمم قیدي یا متمم حرف6ـ1ـ10
انـد، ماننـد    هـاي حرکتـی   روند معموالً فعـل  کار می ها به هایی که در این نوع زنجیره فعل

 ،پـايين آمـدن  هـا توجـه شـود:     . به تعدادي از این زنجیرهنشستنو  رفتن ،آوردن ،آمدن
ها از فعل مرکّب بـه   . معیار تشخیص این زنجیرهعقب نشستن ،عقب رفتن ،بيرون آمدن

این صورت است که اگر کلمۀ همراه فعـل را حـذف کنـیم و در معنـاي فعـل تغییـري       
 .)101، ص 1392ده زا اللهـی و طبیـب   (سـیف ها فعل مرکّب نیسـتند   این ترکیب ،حاصل نشود

  ها در فرهنگ آورده شود. درنتیجه نیازي نیست این زنجیره

  ـ فاعل + فعل بسیط7ـ1ـ10
اشـتباه   به» فاعل + فعل«صورت ترکیب  هاي کامل به هاي سخن جمله فرهنگ در مجموعه

و  بـاران آمـدن   ،(= کسوف) آفتاب گرفتن ،آفتاب زدناند، مانند  فعل مرکّب دانسته شده
، زدن) و فعل بسیط (برفو  باران ،آفتاب ،آفتابها شامل فاعل ( این زنجیره .برف آمدن

درنتیجه نیـازي   .)102(همان، ص آیند  حساب نمی ) هستند و فعل مرکّب بهآمدنو  گرفتن
  ها در فرهنگ آورده شود. نیست این زنجیره

هـایی کـه فعـل مرکّـب      معیارهاي دیگري نیز براي تشخیص فعل مرکّب از زنجیـره 
  شود. یستند وجود دارد که در اینجا از پرداختن بیشتر به این مبحث خودداري مین
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  ـ محل قرار گرفتن ترکیب2ـ10
ها ذیل نخستین کلمۀ اصلی آن ترکیب، که هسـتۀ   هاي سخن ترکیب فرهنگ در مجموعه

ذیـل مـدخل    شعر سپيداند. براي مثال، ترکیب  دهد، قرار گرفته معنایی آن را تشکیل می
 راست که کارب تفاده از این روش در سراسر فرهنگ موجب شده. اسسپيدآمده و نه  شعر

ترتیـب حـروف    ها نیز به براین، زیرمدخل راحتی بیابد. عالوه نظر خود را به ترکیب مورد
  اند. الفبا ذیل مدخل اصلی قرار گرفته

  ـ تکرار سرمدخل در ترکیب3ـ10
ي از تکرار واژة سرمدخل، شـاید بـه   براي جلوگیر فرهنگ بزرگ سخنهاي  در ترکیب
  اند، مانند استفاده کرده ˜معین، از نشانۀ  فرهنگ فارسيپیروي از 

  شهر
 ˜ بازي  
 ˜ فرنگ  
 ˜ هرت  

جـاي   اند و به کار برده روش رایج را به فرهنگ روزو  فرهنگ فشردهخوشبختانه در 
  اند. ها آورده واژة سرمدخل را در زیرمدخل ˜نشانۀ 

  هاي فعلی ترتیب واژگانی نادرست در عبارتـ 4ـ10
هاي فعلی زیر نخستین کلمـۀ   هاي سخن براي اینکه برخی از عبارت فرهنگ در مجموعه

انـد. بـراي    اشتباه ساخت نحوي آن را تغییـر داده  ، بهـ)2ـ10 ←(اصلی خود قرار بگیرند 
وسـط  اسـت:   چنین آمـده  کسی را وسط گذاشتنجاي ترکیب  به وسطمثال، ذیل مدخل 

  است:  . با این کار سه اشتباه صورت گرفتهگذاشتنِ کسی
ديشب فالني را . کلمۀ فاعل / مفعول (= کسی)، برخالف مثال موجود در فرهنگ (1

جاي آنکـه در ابتـداي عبـارت بیایـد در انتهـاي       )، بهخنديدند وسط گذاشته بودند و مي
 عبـارت  ،دلیل نادیده گرفتن ترتیب واژگـانی آمده و به  گذاشتنعبارت و بعد از مصدر 

  است. شده بدساخت
یا وصـفی   هاند (وسط گذاشتنِ کسی). کسرة اضاف کسره قرار داده گذاشتن. بعد از 2
اي کـه   آید. درنتیجـه واژه  فارسی به نگارش درنمی خطاي است که به دلیل ضعف واژه

  است. دهنیست به آن افزوده ش کسی را وسط گذاشتنجزئی از ترکیبِ 
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 چنـد  که جزئی از ترکیب است. است. درحالی از این ترکیب حذف شده را . تکواژ3ِ
  مثال زیر را نیز در نظر بگیرید:

  سرما
  (چیزي) ها را سـرما   شکوفهسرما زدنِ کسی

  .است زده
کسی (چيـزی) را سـرما   صورت درست: 

  .زدن

  صرف
 کاري کردنِ چیزي همـة ثـروتش را    صرف

  .صرف عياشي کرد
چيزی را صـرف کـاری   صورت درست: 

  .کردن
هـاي فعلـی در فرهنـگ ثبـت      ترکیـب  نشـان  تنها صورت بـی که  نباید فراموش کرد

  هستند:و درست د. براي مثال، در زبان فارسی هر سه جملۀ زیر دستوري نشو می
  (کسی را وسط گذاشتن). خنديدند گذاشته بودند و ميديشب فالني را وسط 

  (وسط گذاشتنِ کسی). برادرم و خنديدن به او مادرم ما را دعوا كرد بعد از وسط گذاشتنِ
  (کسی را گذاشتن وسط). خنديديم رو گذاشته بوديم وسط و بهش مي پدرام

بایـد در فرهنـگ ثبـت شـود، زیـرا      » کسی را وسط گذاشـتن « نشانِ بی اما فقط صورت
اگـر در   هاي دیگر نشـاندار هسـتند و لزومـی نـدارد در فرهنـگ آورده شـوند.       صورت

بیهوده به حجم فرهنـگ   ،هاي فعلی ثبت شود هاي نشاندارِ ترکیب فرهنگی همۀ صورت
  افزوده خواهد شد و سودي نیز براي کاربر نخواهد داشت.

هاي فعلی که دو یـا چنـد صـورت     برخی از عبارت را نباید باباال  یهاي فعل عبارت
كاله سـر  و  سر كسي كاله گذاشتن هر دو صورت . براي مثال،خلط کردنشان دارند  بی

و بار دیگر  سرها باید یک بار ذیل  و در فرهنگ هستنددرست  نشان و بی كسي گذاشتن
شـور بـه دل   نیز قیاس شود بـا   ود.ثبت شوند و یکی به دیگري ارجاع داده ش كالهذیل 

  .به دل كسي شور افتادنو  كسي افتادن
شود. نگارنـده،   وفور دیده می هاي سخن مواردي از این دست به فرهنگ در مجموعه

درستی ذکر  به ،هاي فعلی، تماماً شناسد که در آن عبارت در زبان فارسی، فرهنگی را نمی
هـا منتشـر    هایی که اکنون در دست تألیف اسـت و بخشـی از آن   شده باشد؛ چه فرهنگ

  است. ها به پایان رسیده هایی که تألیف آن شده و چه فرهنگ

  ـ نقش دستوري11
هـاي فارسـی، نقـش     هاي سخن، براي نخستین بار در میان فرهنـگ  فرهنگ در مجموعه

  است. شخص شدهها با دقت بسیار م دستوري کلمه
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  ـ صفت فاعلی؛ صفت مفعولی؛ صفت نسبی1ـ11
ترتیـب بـا برچسـب     هاي فاعلی و مفعـولی و نسـبی بـه    صفت فرهنگ بزرگ سخندر 

فرهنـگ  انـد کـه در    مشـخص شـده  » صفت نسبی«و » صفت مفعولی«و » صفت فاعلی«
گونـه کـه    اسـت. همـان   آمـده » صـفت «درستی فقـط برچسـب    به فرهنگ روزو  فشرده
انـد،   مشـخص شـده  » صـفت «با برچسب هاي مشبهه و... فقط  هاي بیانی و صفت صفت

، زیـرا  کنـد  کفایت می» صفت«هاي فاعلی و مفعولی و نسبی نیز برچسب  مورد صفتدر
  .به رفتار نحوي واژه ارتباط ندارد

  ـ صفت فاعلی، اسم2ـ11
اسـم +  «هاي مرکّب فعلی که داراي ساخت صـرفیِ   برخی واژه سخن فرهنگ بزرگدر 

» صفت فـاعلی، اسـم  «ب با برچس نويس روانو  پاش آب، بند آبهستند، مانند » بن فعل
سـاخت صـرفی   هاي دستور سـنتی،   با استناد به کتاب ،اند. در این فرهنگ مشخص شده

، مقدمـه، ص  1381(انـوري  اند  هایی را صفت فاعلی مرکّب مرخّم در نظر گرفته چنین واژه
انـد.   قرار داده» اسم«را نیز در کنار » صفت فاعلی«اساس، نقش دستوري  و براین ونه) سی
ذکـر  » اسـم «هـایی فقـط برچسـب     بـراي چنـین واژه   فرهنـگ روز و  فرهنگ فشردهدر 

  .که شاید بهتر باشد است شده

  مصدر ـ حاصل3ـ11
شوند  ساخته می i-هایی که از ترکیب صفت و پسوند اشتقاقیِ  در دستورهاي سنتی، واژه

شوند،  شناخته می» مصدر اسم«یا » مصدر حاصل«و داراي معنی مصدري هستند با عنوان 
هـا بـا نقـش     هاي سخن، این مـدخل  فرهنگ . در مجموعهمهربانیو  سختی، آسانیمانند 

هـا نیـز بـا     کنـد ایـن واژه   ند. نگارنده پیشنهاد میا مشخص شده» مصدر حاصل«دستوري 
  مشخص شوند. )250، ص 1387شناس و همکاران  حق ←(» اسم«هویت دستوريِ 

  هاي اختصاري ـ نشانه12
است. نگارنده  هاي اختصاري استفاده شده وفور از نشانه هاي سخن به فرهنگ در مجموعه

هاي فارسـی،   اي اختصاري در فرهنگه کار بردن نشانه ، در مخالفت با بهدر جایی دیگر
  داند: مطلبی منتشر کرده بود که تکرار آن را در اینجا مفید می

هـاي   هاي اختصاري و صورت کامـل واژه  نویسانی که تفاوت استفاده از نشانه فرهنگ
هـاي   پندارند که نشانه اند چنین می وسیلۀ رایانه مقایسه نکرده پرکاربرد در فرهنگ را به
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گونه نیست.  که اصالً این درحالی ،دهد م زیادي از فرهنگ را کاهش میاختصاري حج
حدود نـیم سـطر جـاي خـالی      ،ها ها، در انتهاي اغلب مدخل توضیح اینکه در فرهنگ

متـر از ایـن    وجود دارد که وقتی از صورت کامل کلمه استفاده شود، فقط چنـد میلـی  
شود. امروزه در بسیاري از  شود و حجم زیادي به فرهنگ افزوده نمی جاي خالی پر می

در  ،شود. بـراي مثـال   ندرت از نشانۀ اختصاري استفاده می هاي انگلیسی نیز به فرهنگ
Cambridge Advanced Learner’s Dictionary صورت کامـلِ   هاي دستوري به هویت

conjunction ،noun ،prefix ،pronoun ،suffix  وverb است. از سوي دیگر،  ذکر شده
شـود و   صورت متصل نوشـته مـی   حروف خط فارسی برخالف حروف خط التین به

شـکل تقلیـدي و   عالئـم اختصـاري بـه    «چندان مناسب نیست. » اختصارسازي«براي 
کورکورانۀ آن چندان مفید نیست و زبان طوالنی و مختصرنشدة نویسندگان شیوانویس 

یک روشن و  زیرا آن ،قت استد اي از علماي بی راتب بهتر از زبان مختصرشدة پارهم به
، 1387(فرشـیدورد  » یـک مـبهم اسـت و پیچیـده     هم اسـت، ولـی ایـن   ف فصیح و قابل

نشانۀ اختصـاريِ   Germanاي مانند  انگلیسی براي کلمه هاي . اگر در فرهنگ)326 ص
Ger مـاز. «تلفـظ) و  » (= .«لظکار بـردن   کننده نیست، ولی آیا به گمراه ،شود نوشته می «

نقود / » (= نقد.«معمولی) و » (= .  «ملشده) و  متَرَّك / ترکی» (= متر.«مازندرانی) و  (=
شود؟ در برخی  موجب دشواري استفاده از فرهنگ نمی )1371معین  ←(مسکوکات) 

نویسان ایرانی بدون هـیچ دلیـل مـوجهی بـه اسـتفاده از       رسد فرهنگ موارد به نظر می
» .  «سینزمـان) و  » (= زما.«ربط) و » (= .  بر«که  هاي اختصاري اصرار دارند، چنان نشانه

متر  ن) تنها یک یا دو میلیهما ←طبري) (» (= طبر.«شیمی) و .» (=   «شیمسینما) و   (=
هایی اگر صدها بار  کنند. چنین واژه صورت کامل خود جاي کمتري اشغال می نسبت به

تنها چنـد سـطر بـه فرهنـگ خواهنـد افـزود. در برخـی         ،هم در فرهنگ تکرار شوند
شود که ممکن اسـت بـا    استفاده می» والدت«جاي  به» و«نیز از  همان) ←(ها  فرهنگ

  .)179و  178، ص 1392زاده  (قربانشود  اشتباه» وفات«
) در آن نوشـته  oو  eو  aهـاي کوتـاه (   براین، خط فارسی به دلیل اینکـه مصـوت   عالوه

سـازي دوبـارة آن از فهـم مطلـب      شود، به خودي خود اختصـاري اسـت و کوتـاه    نمی
کاهد. حتی اگر اصرار به استفاده از نشانۀ اختصاري در فرهنگ داشته باشیم، لزومـی   می

هـاي   برچسـب  همـۀ شناسی و نیـز   هاي موجود در بخش ریشه زبان همۀندارد که براي 
تعداد  فرهنگ بزرگ سخنکار ببریم. براي مثال، در سراسر  دستوري نشانۀ اختصاري به

اسـت. همچنـین    کار رفتـه  ) به.(می) و میانوند .(حنبسیار اندکی نقش دستوريِ حرف ندا 
شناسـی   نـدرت در بخـش ریشـه    ) بـه .(هلنهلنـدي  و  ).ک)، اکدي (ا.مهاي ارمنی (ار واژه

هـا در   کـه کـاربرد آن   ،هایی از ایـن دسـت   وجود دارد. براي کلمه فرهنگ بزرگ سخن
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چـون   ،نیازي به استفاده از نشانۀ اختصـاري نیسـت   ،شمار است سراسر فرهنگ انگشت
  .و تنها گمراهی کاربر را در پی دارد افزاید روي به حجم فرهنگ نمی هیچ به

 فرهنگ جامع زبان فارسـي هاي جدید و معتبر فارسی، مانند  خوشبختانه، در فرهنگ
درسـتی از   بـه ، )1389افشـار و همکـاران    (صـدري  فارسي دوجلديفرهنگ و  )1392(صادقی 

  اند. هاي اختصاري خودداري کرده کار بردن نشانه به
*  

  پیوست: فرهنگ روز سخن
هـاي معاصـر    جدیدترین فرهنگ فارسی است که اختصاصاً بـه واژه  فرهنگ روز سخن

منتشر شـد.   صفحه 1376در یک جلد و  1383پردازد و نخستین بار در سال  فارسی می
زمانی زبان فارسی و مطالعۀ ادبیات معاصـر   هاي هم رغم اهمیت این اثر در پژوهش علی

که شایسته است به معرفی آن پرداخته نشده. ازآنجاکه بسیاري از  فارسی، تاکنون آنچنان
اختصـار بـه    هاي سخن مشترك اسـت، نگارنـده بـه    هاي این اثر با دیگر فرهنگ ویژگی
  کند. اشاره می فرهنگ بزرگ سخنهاي آن با  تفاوت

  نگاري ـ تعریف1
فرهنـگ  و آن نیـز از   فرهنـگ فشـردة سـخن   از  فرهنگ روز سخنواحدهاي واژگانی 

و در پـی آن   فرهنـگ فشـرده  است. برتري  (در هشت جلد) استخراج شده بزرگ سخن
ایـن  و  هاست تر آن هاي بهتر و توصیفی تعریفدر  فرهنگ بزرگنسبت به  فرهنگ روز

انـد.   نویسـان از آن غافـل   نکتۀ بسیار مهمی است که اغلب پژوهشگران و حتی فرهنـگ 
، خـانم منیـژه   فرهنـگ فشـرده  براي انتشارِ  فرهنگ بزرگتوضیح اینکه در طی تلخیص 

تـر   صورتی علمی هاي معنایی موجود را به گازرانی (ویراستار تلخیص)، بسیاري از برش
فرهنـگ  هایی که در  است. ازجمله بسیاري از مدخل دهتر بازنویسی و تعریف کر و جامع

 فرهنـگ روز و  فرهنـگ فشـرده  جاي تعریف، چند متـرادف دارنـد، در    ، بهبزرگ سخن
، کـه از میـان صـدها مـدخل     ماننـد چنـد مـدخل زیـر     ،دارنـد تعریفی علمـی و کامـل   

  :اند استخراج شده فرهنگ روزو  فرهنگ فشردهشده در  بازنویسی
که به پرسه زدن و ولگـردي در   ویژگی آن خیابانی
ویژه به کارهـاي خـالف    بهو  پردازد ها می خیابان

ــدوفروش  ماننــد گــدایی، تــن فروشــی، یــا خری

و  فرهنــگ فشــرده( موادمخــدر مشــغول اســت
  ).فرهنگ روز



 1394،   10، شمارة نويسی فرهنگ 207
  هاي سخن فرهنگ نقد و بررسی مجموعه نقد و بررسی  

 

  
 

که به پرسه زدن و ولگـردي در   ویژگی آن خیابانی
  ).فرهنگ بزرگ سخن( پردازد میها  خیابان

*  
 آمادة پذیرش وضعی یا انجـام کـاري   .2...  راضی

  ).فرهنگ روزو  فرهنگ فشرده(
  نیست. فرهنگ بزرگ سخناین معنی در  راضی

*  
اي که در  وچهارساعته دورة زمانی بیست. 2...  روز

طی آن زمین یک دور کامل به دور محور خـود  
هاي زمانی  هریک از دوره .3 .روز گردد؛ شبانه می

اي که هفته، ماه یا سال بـه آن   وچهارساعته بیست
بهمن  ۱۲دكتر براي روز دوشنبه شود:  تقسیم می

سالگرد امـري کـه    .5. ... امسال به من وقت داد
اهمیت تاریخی پیدا کـرده و بـه مناسـبتی بـراي     
بزرگداشت طبقه یا قشر خاصی و طرح مسائل و 

بـه موضـوع یـا امـري      مشکالت آن یا پرداختن
 روز جهـاني كـارگر  اسـت:   خـاص تبـدیل شـده   

در  3معنــی . )فرهنــگ روزو  فرهنــگ فشــرده(
  نیست. فرهنگ بزرگ سخن

روزي که سالگرد امري . 4...  .روز شبانه. 2...  روز
  .)فرهنگ بزرگ سخن(خاص است 

*  

ویژگـی آنچـه ریشـه در آداب و رسـوم      .1 سنتی
پیـرو   .2 اسـت.  بودهقدیمی دارد یا از قدیم رایج 

  ).فرهنگ روزو  فرهنگ فشرده( گرا سنت؛ سنت
  ).فرهنگ بزرگ سخن( مربوط به سنت سنتی

*  
ها کـه   مانند آنو  ،صویر، نقش، حرفت .1 عالمت

یا سبب شناسایی  معنا یا منظور خاصی را برسانَد
یا آگاهی نسبت به کسی یا چیزي شـود؛ نشـانه؛   

کـار   رفتار یا حرکتی که معموالً بدون به .2د. نما
کنندة منظـور و مقصـودي اسـت:     بردن کالم بیان

سر را به عالمت سالم و آشنايي جنباند. سكوت 
آنچه، معموالً بنابر تجربه، از  .3. عالمت رضاست

ــدادي   ــا روی روي آن وقــوع حالــت وضــعیت ی
ابرهاي سياه عالمـت  کنند:  بینی می طبیعی را پیش

. دردهـاي كوتـاه و منقطـع عالمـت     باران اسـت 
 ).فرهنـگ روز و  فرهنـگ فشـرده  ( زايمان است

  نیست. فرهنگ بزرگ سخندر  3و  2معنی 
کننـدة اندیشـه، فرمـان،     اي که بیان نشانه .1 عالمت
فرهنـگ  (ها باشـد؛ نمـاد؛ نشـانه     مانند آنو  پیام

  .)بزرگ سخن
  

  اند. نیامده ذيل فرهنگ بزرگ سخنها در  و ویرایشاغلب این تغییرات 

  ـ واحدهاي واژگانی2
هـا و نیـز بـه روش     هـاي آن  به تعداد سرمدخل فرهنگ فشردهو  فرهنگ روزدر مقدمۀ 

، ازجملـه،  فرهنـگ فشـرده  و  فرهنگ روزاست. در  تلخیص این دو فرهنگ اشاره نشده
) رياکـاری و  سـوختگی  دل، خوشـمزگی مصدرهاي داراي معنـیِ شـفاف (ماننـد     حاصل

هـا، کـه صـفت اسـت،      توان از معنی پایۀ آن را می مصدرها حاصلاند. معنی  حذف شده
و  سـوخته بـودن)   (دل سـوختگی  دل(خوشـمزه بـودن)،    خوشـمزگی  :راحتی دریافت به

هـاي مرکّـب و    درسـتی بسـیاري از واژه   (ریاکار بودن). در این دو فرهنگ، بـه  رياکاری
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و  اضـطراب  بـي ، فـروش  بسـتني انـد، ماننـد    فاف نیـز حـذف شـده   مشتقِ داراي معنی ش
هـا فهمیـد و    توان از کنار هم قرار دادن اجـزاي آن  ها را نیز می . معنی این واژهشوهردار

(بـدون   اضـطراب  بـي (فروشـندة بسـتنی)،    فـروش  بسـتني فاقد معنی مجـازي هسـتند؛   
هاي جدیدي به این دو فرهنـگ   (داراي شوهر). در مقابل، مدخل شوهردارو  اضطراب)

  (نام بیماري). سارساست، مانند  نیامده فرهنگ بزرگ سخنافزوده شده که در 

  ـ شاهد و مثال3
» مثـال «) وجـود نـدارد و فقـط در مـوارد کمـی از      quotation» (شاهد« فرهنگ روزدر 

)editorial exampleفرهنـگ  هـاي   هـا برگرفتـه از مثـال    الاست. اغلب مث ) استفاده شده
و  الکـی ]، اصـطالح [ذیل  اصطالح به، ادامههاي  مدخل ←هستند؛ از جمله  بزرگ سخن

  .فرهنگ روزو  فشردهفرهنگ در  اما
اي  بـا سـاختار کنـونی، نسـخه     فرهنـگ روز بر انتشار  کند، عالوه نگارنده پیشنهاد می

کم یک شاهد معاصـر از   توان دست داراي شاهد نیز از آن فراهم شود. براي این کار می
یا شـاهدهاي موجـود در بانـک شـاهد      فرهنگ بزرگ سخنمیان شاهدهاي موجود در 

  افزود. فرهنگ روزهاي سخن را به برخی واحدهاي واژگانی  فرهنگ مجموعه

  شناسی ـ ریشه4
درستی فقـط بـه ریشـۀ     ، بهفرهنگ بزرگ، برخالف فرهنگ روزشناسی  مت ریشهدر قس

تـر   ، با توجـه بـه گسـترده   فرهنگ بزرگکه در  است، درحالی هاي بسیط اشاره شده واژه
مرکّـب نیـز    هاي مشـتق، مرکّـب، و مشـتق    هاي بسیط، ریشۀ واژه بر واژه بودن آن، عالوه

  است. هاي موجود نیز اصالح شده ، تعدادي از ریشهفرهنگ روزاست. در  آمده

  ـ حوزة معنایی5
اسـت.   حـذف شـده  » مجاز«درستی برچسب  به فرهنگ روزو  فرهنگ فشردهدر سراسر 

کـار   ) بـه figurativeیا  metaphoricalهاي فرنگی نیز برچسب مجاز ( امروزه در فرهنگ
  ندرت کاربرد دارد. رود یا بسیار به نمی

جـود نـدارد، زیـرا تمـامی واحـدهاي واژگـانی و       و» قـدیمی «برچسـب   فرهنگ روزدر 
  اند. پارچه، در این فرهنگ حذف شده صورت یک هاي معناییِ داراي این برچسب، به برش
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