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Abstract
Lexicography: Theoretical and Practical Issues contains articles on lexicography by a

group of reputable lexicographers. Modern lexicography in Iran is a new science, and there

are few published works in this field in Persian. This, as well as some shortcomings in the

selection and translation of these articles, prompted the author to refer to a few points and

draw the reader’s attention to some of these issues in order to assist him in choosing the

right work for his needs. In this critique, the features of this book are examined in terms of

both formal and content aspects. In this review, the drawbacks of the book are mainly

attributed to the selection of the articles and their non-alignment, the incorrectness of some

of the equivalents, and their lack of uniformity.
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چکیده
قلـم  نویسی بـه حاوي مقاالتی درباب فرهنگنویسی: مبانی نظري و کاربرديفرهنگکتاب 

نویسـی مـدرن در ایـران علمـی     نویسان معروف و معتبر اسـت. فرهنـگ  گروهی از فرهنگ
جـود  انـد. ایـن امـر و نیـز و    نوپاست و آثار منتشرشده در این حوزه در زبان فارسی انـدك 

ضـمن  ،برخی اشکاالت در انتخاب و ترجمـۀ ایـن مقـاالت نگارنـده را بـر آن داشـت تـا       
و وي را در کنـد اي از ایـن مـوارد جلـب   برشمردن نکاتی چند، نظر خواننـده را بـه پـاره   

از دو هاي ایـن کتـاب  د. در این مقاله، ویژگیي مناسب با نیازهاي خود یاري کنانتخاب اثر
بررسی قرار گرفته و بیان شده اسـت کـه اشـکاالت موجـود     جنبۀ صوري و محتوایی مورد

و ،هـا گـذاري بـودن برخـی معـادل   ، اشـتباه هاآننبودنسطحاالت و همعمدتاً به انتخاب مق
شود.ی در آن مربوط میدستیکنکردنرعایت

نویسـی،  هنـگ، فرهنـگ  ، نقـد فر نویسـی: مبـانی نظـري و کـاربردي    فرهنـگ ها:کلیدواژه
.نویسی نظرينویسی عملی، فرهنگلغت، فرهنگفرهنگ

. مقدمه1
ــگ ــگ  فرهن ــاله دارد. فرهن ــدمتی هزارس ــران ق ــمنویســی در ای ــگ اوی ــکو فرهن از پهلوی

ايدورهیـا ساسـانی دورةهـاي ایرانـی و در  هایی هستند که دربارة زبانترین فرهنگقدیمی
فارسـی نویسـی فرهنـگ پیـدایش ). مقدمـۀ 1327:178(نفیسی اند شدهنوشتهآنبهنزدیک
دورةدرآنادبیـات پیدایشودريزبانانتشارچونهمدري ناشی از عواملی زبانیاکنونی
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و احسـاس نیـاز  ،سـامانیان وصـفاریان دوراندرزبان و ادبیات فارسـی گسترشطاهریان،
از امـروزه کهفرهنگیترینبوده است. قدیمیدريزبانِآموزشودركبهزبانپهلويمردمِ

نیـز اسـدي فرهنگیافرسلغتکهاستطوسیاسدينامۀلغت،استدستآن دوران در
.)112: 1397است (شریفی و قطرههجريپنجمقرنبهمتعلقوشودمینامیده

،فارسی تـا امـروز ادامـه پیـدا کـرده اسـت      نویسیکه فرهنگآنپس از این دوره، باوجود
1300سـال یـا هجـري چهـاردهم قـرن ازایـران توان گفت که این حوزه از فعالیـت در می

جامعـۀ درنـوین ايدورهپیدایشمهم اجتماعی وزمان با آغاز تحوالتو همشمسیهجري
چـون هـم تـألیف شـدند  هـایی در ایـن دوره فرهنـگ  .خود گرفته استشکلی نوین بهایران

کـه در هنـد توسـط    ،نظـام فرهنـگ واالطبـا نـاظم نفیسـی اکبـر علـی تألیفنفیسیفرهنگ
زبـان متـأخر فرهنـگ تـرین علمـی ومعتبرترینواستاالسالم نوشته شدهداعیمحمدعلی

زبـان (»آندقیـق وعلمـی معنايبهفارسینویسیفرهنگبرايدرخشانیآغازگاه«وفارسی
رود.  شمار می) به1373:8نویسیفرهنگوفارسی

جـداییِ نقطـۀ کـه دهخـدا، نامـۀ لغـت انـد از  دوره عبـارت ایـن هاي مهـم سایر فرهنگ
حسـن نوشـتۀ فارسـی فرهنـگ رود،میشماربهکهننویسیفرهنگازجدیدنویسیفرهنگ
صـدري غالمحسـین نوشـتۀ امروزفارسیفرهنگمعین،نوشتۀ محمدفارسیفرهنگعمید،
انوري.حسنسرپرستیبهسخنفرهنگ بزرگو،دیگرانوافشار

ویـژه  نثـر، بـه  اسـتفاده از شـواهدي از  هـا و فرهنـگ درمعاصـر هـاي شدن واژهگنجانده
کـه در  آنباوجود. شودمیدوران جدید دیدهفارسیهايفرهنگدرهایی از نثر معاصر،نمونه

هاي علمی صورت گرفته اسـت، دخالـت   وبیش براساس روشاین دوران تألیف فرهنگ کم
نادرسـت، گـاه وغیرضـروري اطالعـات گنجانـدن شخصیِ مؤلف فرهنگ،سلیقۀیادانش

زبـان دادن بـه اولویـت زبـانی، سطوحمیانمرزنبودنمشخصاطالعات،ارائۀدریدستیکنا
و تکـرار ،یکـی هـاي الکترون از پیکرهنکردناستفادهکاربر،توجهی به نیازنوشتاري، بیادبی و

چشـم  بـه هـا در فرهنـگ چنـان هـم ـتـر کـم میـزان  ـ اگرچه بهپیشینهايفرهنگاشتباهات
.)79- 72: 1368سامعی(د خورمی

علـوم و فنـون و نیـز تغییـر نیـاز کـاربران       رفتپیششدنِ ارتباطات و ترچنین، گستردههم
کـه در  طـوري اسـت، بـه  نویسی فارسی شـده  ر فرهنگدتربیشزبان سبب ایجاد تنوع فارسی

هـاي تخصصـی متعـددي نظیـر    هاي عمـومی، تـألیف فرهنـگ   فرهنگبرعالوهزمان حاضر، 
فرهنـگ فارسـی عامیانـه   نوشتۀ بهروز صـفرزاده و حمیـد حسـنی،    فارسیآموز زبانفرهنگ 

فرهنـگ  تألیف منیژه گازرانی و حسن انوري،فرهنگ نوجوان سخن تألیف ابوالحسن نجفی، 
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زبانـه و  موضـوعیِ یـک  و تعداد بسیار زیادي فرهنـگ ،قلم بهروز صفرزادههبفارسی گفتاري
و علوم انسانی تألیف شـده اسـت.   ،هاي گوناگون ازجمله پزشکی، مهندسیدوزبانه در حوزه

هـاي نظـري و   کـه بـه جنبـه   کنداقتضا میرايآمدنِ آثار متعددست که این امر پدیدبدیهی ا
پردازند.نویسی میعملی فرهنگ

نویسی فقط به تـدوین فرهنـگ لغـت اختصـاص نـدارد،      اساس، امروزه فرهنگاینبر
شود که محصـول آن فرهنـگ لغـت و نیـز     اي و آکادمیک اطالق میفعالیتی حرفهبلکه به 

Hartmannسایر آثار مرجـع اسـت (   1998: “lexicography” هـاي ایـن حـوزه    ویژگـی ). از
شناسـی کـاربردي، علـم اطـالع     زبـان چـون هـم بودن و ارتباط آن بـا علـومی   ايرشتهمیان

)information scienceشناسی نظـري  و نیز زبان،هاي لغوي و تاریخی)، مطالعات و بررسی
Burkhanov(اســت 1998: “lexicography” .(ــه اي از فرهنــگشــاخهچنــین،هــم نویســی ب
هـاي موجـود   و بررسـی فرهنـگ  ،فرهنـگ نویسـی، طراحـی  هاي فرهنگریزي پروژهبرنامه

ان را منـد عالقهو منابعی که ستنویسی در این معنا در ایران فنی نوپااختصاص دارد. فرهنگ
از نویسی: مبانی نظري و کـاربردي فرهنگ. کتاب استدر انجام این فعالیت یاري کنند اندك

زبان با ایـن حـوزه   فارسیکردن مخاطبان ر زبان فارسی است که با هدف آشنامعدود منابعی د
نویسان معـروف و  قلم فرهنگاي از چند مقاله بهب مجموعهاز دانش تهیه شده است. این کتا

بـه فارسـی   ، آن رانویسی اشتغال دارندکه به کار فرهنگیکه گروهی از مترجماناستمعتبر
اند.کردهترجمه 

طـور کلـی، نقـد    ست. بهکتاب یادشده صورت گرفته ااین بررسی با هدف معرفی و نقد
که آثـار منتشرشـده   اینبهن و تألیف آثار بهتر کمک کند. باتوجهتواند به بهبود کیفیت آاثر می

داشتنِ نیـاز روزافـزون   شمارند و نیز با درنظرفارسی انگشتنویسی در زباندر حوزة فرهنگ
نقش فرهنـگ لغـت در   هاي دیگر و افراد جامعه به یادگیري زبان خارجی و تعامل با فرهنگ

گونه آثار و هم بـه مخاطبـان کتـاب    تواند هم به نویسندگان ایناین زمینه، چنین نقدهایی می
تر یاري رساند.در انتخاب آثار مناسب

لـی اثـر و   مقالۀ حاضر متشـکل از پـنج بخـش اسـت. در بخـش دوم مقالـه، سـاختار ک       
هـاي  بررسی محتـواي بخـش  گیرد. بخش سوم به بحث قرار میهاي صوري آن موردویژگی

ویـژه زبـان   ايِ اثـر، بـه  هاي ترجمهویژگیکتاب اختصاص دارد و در بخش چهارمگوناگون 
گیـري  گیرند. در بخش پـنجم نیـز کـه نتیجـه    بررسی قرار میها، موردگذاريترجمه و معادل

بهبـود آن مطـرح   منظـور بـه هـایی  نهادپـیش برداشت کلی نگارنده از ایـن اثـر و نیـز    ،است
است.دهش
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. ساختار کلی کتاب2
قلــم گروهــی از متشــکل از مقــاالتی بــهنویســی: مبــانی نظــري و کــاربرديفرهنــگکتــاب 
بهـار در  صفحه است که توسط کتـاب  296ن در نویسان و ترجمۀ گروهی از مترجمافرهنگ

گفتـاري مختصـر   قطع وزیري منتشر شده است. کتاب پـیش صفحه به296و در 1395سال 
نامـه (یکـی فارسـی    ن اصلی کتاب متشکل از یازده مقاله در سه بخش است. دو واژه. متدارد

به انگلیسی و دیگري انگلیسی به فارسی) در انتهاي کتـاب وجـود دارد. کتـاب فاقـد نمایـه      
آرایـی مـنظم و   صـحافی خـوب و صـفحه   بـه توانمیهاي صوري اثراست. از سایر ویژگی

نواز آن اشاره کرد.چشم

ي اثر. محتوا3
گیرد.بررسی قرار میتفصیل موردشده در کتاب بهوا و مطالب ارائهدر این بخش محت

گفتارپیش1.3
اشـرف صـادقی، ضـرورت تـدوین منـابعی بـراي       قلـم دکتـر علـی   گفتار کتـاب، بـه  در پیش
آمده است که در نبود منابع فارسی در این زمینه یـک راه  چنینهمنویسی بیان شده و فرهنگ

دسـتاوردهاي متخصصـان غربـی را بـه     نویسان با ترجمۀ آثـار خـارجی  رهنگست که فآن ا
هفت). یازده مقالۀ این کتاب در سه بخـش بـا   :1395نویسیفرهنگخوانندگان معرفی کنند (

» کاربران فرهنـگ «و ،»نویسی از جنبۀ خردفرهنگ«، »نویسی از جنبۀ کالنفرهنگ«هاي عنوان
نویسـی فرهنگسـتان زبـان و ادب    ان گـروه فرهنـگ  گـر پـژوهش اند. اغلب مترجمان از آمده

هـاي انگلیسـی و فرانسـه ترجمـه     ) که مقـاالت موردبحـث را از زبـان   همانفارسی هستند (
مقـاالت  گفتار کتاب به آن اشاره شده مطالب مهم و اصـلیِ  اند. نکتۀ دیگري که در پیشکرده

اکتفـا  هـا آنهاي دوم و سوم تنها به ذکر ناممورد مقاالت بخشاول کتاب است، اما دربخش 
شده است.  

مشـخص نیسـت کـه    ،اي نشده اسـت تار به مخاطب کتاب اشارهگفکه در پیشجاییآناز
شـود کـه   ، این پرسش مطرح مـی بارهکتاب قرار است به کدام نیاز مخاطب پاسخ دهد. دراین

نویسان قرار خواهـد گرفـت   فرهنگاستفادةاي دانست که موردنامهباید دستآیا این کتاب را
.  ستهایا سایر رشتهشناسیبراي دانشجویان رشتۀ زبانیا منبعی درسی 
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مقاالت2.3
متن اصلی کتاب از یازده مقاله تشکیل شده اسـت. ایـن مقـاالت نکـات مهـم و کلیـدي در       

جز یک یا دو مورد، قـدیمی و متعلـق بـه سـه     ، به. اغلب مقاالترا دربردارندنویسیفرهنگ
نبودن مقاالت نیـز اشـکال   سطحرد بیش از سه دهه) هستند. همدهۀ پیش (و حتی در یک مو

مـالی  هـاي احت رفتپیش«جمله ن اشاره کرد. برخی از مقاالت (ازتوان به آدیگري است که می
دازنـد و برخـی دیگـر (ماننـد     پرمـی بـه مطـالبی بسـیار کلـی    ») نویسیزمینۀ فرهنگآینده در

رویکـرد قیاسـی در فرهنـگ    «و » زبانـه هـاي عمـومی یـک   ها و سـاختارهاي فرهنـگ  مؤلفه«
انـد و بـه شـرح جزئیـاتی اختصـاص دارنـد کـه بـراي کـاربر          کـامالً تخصصـی  »)زبانهیک

یی آغیرمتخصص مفید نیستند. این امر سـبب شـده اسـت تـا کتـاب بـراي دانشـجویان کـار        
کار برد.عنوان منبع درسی بهتنهایی بهباشد و نتوان آن را بهنی نداشته چندا

مؤلفـان ایـن مقـاالت از تمـام     «کـه  اینبـر مبنـی ،استگفتار آمدهچه در پیشبرخالف آن
:1395نویسـی فرهنـگ » (انـد نویسی نظري و عملـی بحـث کـرده   مباحث مربوط به فرهنگ

اسـت،  بحث قرار نگرفتهکتاب موردي وجود دارد که در این هشت)، مباحث ضروري بسیار
:توان به موارد زیر اشاره کردجمله میآناز

هـا، اجـزاي   ي فرهنـگ بندنویسی، ردهشناسی در فرهنگنویسی، نقش زباننظریۀ فرهنگ
،هـاي نمـایش آن  هاي آن، تلفظ و شیوهقبیل شاهد و مثال، تعریف و ویژگیخردساختار (از

هاي تخصصی.دوزبانه و فرهنگهايفرهنگوها)،و زیرمدخل

بخش اول کتاب1.2.3
نخسـتین متشکل از سه مقاله اسـت.  »نویسی از جنبۀ کالنفرهنگ«بخش اول کتاب با عنوان 

) و ترجمـۀ نـدا   Bo Svensénنام دارد که نوشتۀ بو اسونسـن ( » نویسیهاي فرهنگطرح«مقاله
ي اسـت طـوالنی و دشـوار    نگ کارکه تدوینِ فرهاستشدهنوشتهجا گرکانی است. در این

، و دقـت تهیـه، هـدایت   شود. طرح آن نیز بایـد از پـیش بـه   صورت گروهی انجامکه باید به
سـت،  هاآنهـاي . گـام اول در ایـن راسـتا، تعیـین کـاربران و نیازهـا و مهـارت       نظارت شود

یی راهـا که باید اطالعاتی را که قرار است در فرهنـگ گنجانـده شـود و موقعیـت    معنابدین
و قیمـت  ،کـار رود. حجـم، شـکل ظـاهري    بـه هاآنکه قرار است فرهنگ درمشخص کرد

فرهنگ نیز الزم است در این مرحله تعیین شود. با تقسیم طرح به مراحـل گونـاگون (شـامل    
تـوان کـار را شـروع    ها، مـی بندي و تخمین هزینهریزي و اجرا)، زماندو مرحلۀ اصلیِ برنامه
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،همکـارانِ طـرح  بخشـیدن بـه کـار   قاله توصیه شده اسـت کـه بـراي سـرعت    کرد. در این م
حضـوري (متشـکل   غیرگرپژوهشنویسان، شامل تعدادي ثابت از فرهنگگروهیک برعالوه

عقیـدة بـه هـایی کـه،   هاي زبانی مختلف) باشـند. از ویژگـی  یا حوزهاز متخصصان یک علم
اطمینان، شناخت کافی از زبـان  شم زبانی قابلباشندهاآننویسان باید واجدنویسنده، فرهنگ

و معلومـات وسـیع را   ،گـر هـاي دوزبانـه)، ذهـن تحلیـل    ویژه در تدوین فرهنگخارجی (به
آوري و نویسی جمـع توان ذکر کرد. در این مقاله، نخستین مرحله در اجراي طرح فرهنگمی

مـورد حجـم تقریبـیِ    د در، بایـ شده اسـت. سـپس  مبناي معیارهاي تعیینواد اولیه برگزینش م
اي کـه قـرار اسـت در    مقوالت اطالعـاتی حروف الفبا نسبت به حجم کل فرهنگ،هریک از 

گیـري شـود.   و میزان پرداختن به هریک از اقـالم اطالعـاتی تصـمیم   ،فرهنگ گنجانده شوند
عـالوة تصـمیماتی   فـوق، بـه  اي کـه در آن نکـات  نامـه نویسنده معتقد است که تدوین شیوه

در ،چنـین همذکر شده باشد بسیار ضروري است. ،ساختار و خردساختارد شکل کالنموردر
آمده اسـت کـه بـراي جلـوگیري از هـدررفتن پـول الزم اسـت بخشـی از فرهنـگ          جا این
رنامـۀ نهـایی تـدوین    بازآنجوانب مختلف آن سنجیده شـود و پـس  صورت نمونه تهیه وبه

جملـه  هـا و جوانـب مختلـف کـار، از    ویژگـی رد. هدایت و نظارت دائمی بفرهنگ اجرا شو
هـاي  گفتۀ نویسنده، نکتۀ مهـمِ دیگـر در طـرح   کیفیت فرهنگ، نیز ضروري است. بهحجم و

تـر پـیش رود.   و با سرعتی معقـول تر صورتی دقیقنویسی تقسیم کار است تا طرح بهگفرهن
اسـت  قـد معتسنده نظیري است که الزم است حفظ شود، نویکه فرهنگ سرمایۀ بیجاییآناز

بـا  آمـد کـرد. ایـن کـار امـروزه     هاي زمانی پنج تا ده سال) روزکه باید آن را همواره (در بازه
پذیر است.  راحتی امکاناستفاده از فناوري رایانه به

) و ترجمـۀ  Edward Gatesنوشتۀ ادوارد گیتس (» نویستربیت فرهنگ«با عنوان مقالۀ دوم
الزم اسـت وي بدانـد   چـه  نویس و آنپیشینۀ تحصیلی فرهنگسوسن سمراد به سطح و نوع 

هــایی کــه در ایــن مقالــه و از دیــد بســیاري از ناشــران بــراي جملــه مهــارتپــردازد. ازمــی
توان اشاره کـرد: توانـایی تشـخیص و   یبه موارد زیر ماستنویسان الزم دانسته شدهفرهنگ

و داشـتن  ،انـایی کـار بـا رایانـه    تحلیل و بیان ظرایـف زبـانی، توانـایی نگـارش صـحیح، تو     
یـا طبیعـی. در ایـن مقالـه     هاي علوم انسانی، اجتماعیرشتهتحصیالت دانشگاهی در یکی از

نمـا،  هـاي راه قبیل خودآموزي از طریق مطالعـۀ مقـاالت و کتابچـه   انواع آموزش ازچنینهم
ه در مقطـع  ویـژ عنوان یک رشتۀ دانشگاهی (بـه نویسی بهآموزش فرهنگآموزش ضمن کار، 

نویسان از طریـق  کارشناسی ارشد) شرح داده شده و بر ضرورت تداوم آموزش براي فرهنگ
هاي علمی تأکید شده است.  مباحثه و نیز برپایی سمینارهاي آموزشی و کنفرانس
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نام دارد کـه نوشـتۀ   » نویسیزمینۀ فرهنگهاي احتمالی آینده درپیشرفت«سومین مقاله
بیـان ) و ترجمۀ مرضیه صناعتی اسـت. در ایـن مقالـه    Ladislav Zgustaالدیسالو زگوستا (

جمله نحـو،  شناسی ازهاي زبانسی، سایر حوزهشناآواشناسی و واجبرعالوه،کهاستشده
تواننـد بـه   شناسـی نیـز مـی   بـر روان و مطالعات شـناختی مبتنـی  ،واژهشناسی، ساختمعنی
گیري از علم رایانه نیز گام بزرگی در ایـن  بهرهکنند. نویسی کمک شایانی فرهنگرفتپیش

کـه اسـتفاده از رایانـه بـه     آن، بـاوجود راستا دانسته شده است. نویسندة مقاله معتقـد اسـت  
هایی تهیـه کـرد کـه    توان فرهنگکمک آن میدارد، بهنیاز هاآندهیهاي زیاد و سامانداده

به این اطالعات بسیار آسـان یابیدستداشته باشند وانواع گوناگونی از اطالعات را دربر
عبارتی شناخت کـاربر عقیدة او، توجه به نیاز کاربر یا بهبهچنینهمو سریع صورت گیرد. 

بیـان ها، وي اینبرعالوهگشا خواهد بود. تر و کاربرپسند راههاي مناسبدر تدوین فرهنگ
زة بـا بررسـی زبـان و حـو    هـاي دیگـري کـه    تواند در رشـته نویسی میکند که فرهنگمی

شـناختی هـاي اصـطالح  جمله ترجمۀ ماشینی، تهیـۀ بانـک  سروکار دارند، از» صنعت زبان«
)term banksگیـرد، نقـش   شـناختی صـورت مـی   هایی کـه در حـوزة واژگـان   )، و پژوهش

ها سبب افـزایش شـمار کـاربران، افـزایش     رفتپیشاین درنهایتو رسان داشته باشدیاري
رفتپیشـ بـراي نیـروي کـار مـاهر،     تربیشرسی افراد به امکانات آموزشی، تقاضاي دست

شـدن  رنگباطات میان جوامع زبانی، و کمشدن ارتتردلیل گستردهنویسی دوزبانه بهفرهنگ
مرزهاي زبانی و سیاسی خواهد شد. 

بخش دوم کتاب2.2.3
نخسـتین مقالـه  مقالـه اسـت.   حاوي چهار »نویسی از جنبۀ خردفرهنگ«بخش دوم با عنوان 

) و Dirk Geeraertsنـام دارد کـه نوشـتۀ دیـرك خـرارتس (     » زبانـه نویسی یکاصول فرهنگ«
هـاي عملـی و   کارراهاز دو منظـر  شـده ه است و در آن هفت اصـلِ مطـرح  ترجمۀ فریبا قطر

نویسـی اند. این اصول به ساختار و هدف کلـی فرهنـگ  ساختار زبان موردبررسی قرار گرفته
هـاي  پردازند و نه به جزئیات طرح فرهنـگ. در ایـن مقالـه بیـان شـده اسـت کـه نظریـه        می

نویسـی عملـی بپردازنـد، امـا     شناسی نظري و فرهنـگ نویسی باید به ارتباط میان زبانفرهنگ
زبانـه وجـود   ) دقیقی از فرهنگ یکpretheoreticalنظريِ (جاست که تعریف پیشمشکل این

شده در فرهنگ بر شـیوة ارائـۀ  بیان شده است که انتخاب واحدهاي ارائهندارد. در این اصول
هـاي فرهنـگ را   که برخی مشکالت و ویژگـی استگفته شدهچنینهماثرگذار است. هاآن

هـاي  تفکیک کرد. این بدان معناسـت کـه ویژگـی   دیگریکتوان از در شکل صوري آن نمی
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دیگـر در یـک امـا بـا   ،ظـاهر متفـاوت  دردساختار ممکن استساختاري کالن ساختار و خر
تـوان در تمـام مـوارد و    را نمـی انطباق باشند. نویسنده معتقد است که معیارهـاي اتخاذشـده  

هـاي گونـاگون را   که در هر فرهنگ پاسخ به پرسشمعنابدین.کار بردبهدستیکشکلی به
شـده در فرهنـگ نیـز بـه     ارائـه هـاي  ة وي، دادهیـد عقوجو کرد. بـه جستبسته به مورد باید 

انتقـادي و  المعارفی و برخـی تعـاریف  ةدائرشود، بلکه اطالعاتزبانی خالصه نمیيهاداده
را مالحظـات  هـا آنکه نوع اطالعات و شـیوة ارائـۀ  بگیرد. دیگر آنبرکنایی را نیز ممکن در

نوع فرهنـگ و نیـز   کند. براي مثال،هاي مادي تعیین میکاربردي و ارتباطی و نیز محدودیت
تـوان در  را مـی شناسـی کند که نوع خاصی از اطالعـات ماننـد ریشـه   اندازة آن مشخص می

نویســی در ایــن مقالــه آمــده اســت کــه در فرهنــگچنــینهــمفرهنــگ گنجانــد یــا خیــر. 
یـا  نبودن (رسدستاند درجملهآنو عملی متعددي وجود دارند که ازهاي ماديمحدودیت

و نیـز  ،رسی) برخی از انواع اطالعات، محدودیت زمانی، محدودیت مـالی دشواري در دست
تأثیر سه عاملِ عالقۀ کـاربر بـه   ، اهداف ارتباطی فرهنگ تحتبارهایننیروي انسانی. دربودکم

هـا قـرار   انتقـادي و ارزیـابی  هـاي کسب دانش و استفاده از آن دانش و نیز عالقـۀ او بـه نظر  
در این مقاله مطرح شده آن است که مفهـوم جدیـدي از فرهنـگ    گیرد. از دیگر نکاتی که می

جـا گفتـه شـده کـه نمونـۀ      که با تعریف کالسیک آن متفاوت است. در ایـن ارائه شده است 
دهـد و  زبانه است که اطالعات زبانی از زبان معیـار را ارائـه مـی   فرهنگی یکاعالي فرهنگ

نویسـی نظـري بایـد    که فرهنـگ استشدهپایان نیز گفته کند. درهدفی آموزشی را دنبال می
هـاي  سـاختار بیابـد و جنبـه   سـاختار و خرد دلیل و توجیهی براي تصمیمات مربوط به کـالن 

توجه قرار دهد.نویسی را موردنه تجویزي فرهنگوکاربردي
نـام دارد کـه نوشـتۀ    » زبانـه هاي عمومی یکها و ساختارهاي فرهنگمؤلفه«دومین مقاله 
Franz J. Hausmann and[یـوزف] هاوسـمان و هربـرت ارنسـت ویگانـد (     فرانتس جوزف 

Herbert E. Wiegandکـه واژة  اسـت ) و ترجمۀ سوسن سمراد است. در این مقاله گفته شده
) word listشود و هم به فهرسـت واژگـان (  از نظر متنی هم به کل کتاب اطالق می» فرهنگ«

رابطـۀ شـکل   ) اسـت کـه درواقـع   treatment unitآن. بخش اصلیِ فرهنگ بخشِ پـردازش ( 
دهـد.  صـورت رابطـۀ نهـاد و گـزاره نشـان مـی      اژه و اطالعات مربوط به آن را بـه صوري و

انـد: سـاختار   جملـه آناسـت کـه از  میان آمدهجا از انواع ساختار صحبت بهدر اینچنینهم
دهـی،  نشـانی )، سـاختار وجـو جسترسی (شامل دو نوعِ درونی و بیرونی و نیز مسیر دست

تـرینِ آن خردسـاختار فرهنـگ اسـت و     کـه مهـم  ؛ order structureساختار آرایش اطالعات (
هـاي کـارکردي   مراتبی باشد)، سـاختار متنـی کتـاب (شـامل بخـش     تواند خطی یا سلسلهمی
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آیـد)، سـاختار متنـی    میـان آن مـی  ه پیش و پس از مـتن اصـلی و گـاه در   چفرهنگ نظیر آن
را structural indicators/ هـاي سـاختاري  توان شـاخص از اجزاي آن میفهرست واژگان (که

آن بـه دو دسـتۀ   initial-alphabetical/آغـازي ــ  سـاختار (کـه نـوعِ الفبـایی    و کالن،نام برد)
شود). در این مقاله از تعریف خردساختار و اجزاي آن یعنـی  مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می

زمـانی و درزمـانی،   جمله اطالعات شناساي همآید (ازاختار میدسانواع اطالعاتی که ذیل خر
، و تعدادي دیگـر)  نشینی و جانشینی، ارجاعاتها، اطالعات توضیحی، اطالعات همبرچسب

میان آمده است. مفهـوم جدیـد خردسـاختار و انـواع آن (شـامل خردسـاختار       نیز صحبت به
دهـی  بـا مفهـوم کالسـیک، انـواع نشـانی     هاي آن ها و تفاوتگون) و شباهتگون و ناهمهم

دهـی آشـکار و پنهـان) از    نشـانی ودهی سرمدخلی، زیرمـدخلی، غیرمـدخلی،  (شامل نشانی
بیـان شـده کـه    ،پایـان نیـز  جا موردبحث قرار گرفته اسـت. در دیگر نکاتی هستند که در این

.  استفاده استنویسی قابلهاي فرهنگتقریباً براي تمام سنتیادشدهبرخی از مفاهیمِ 
نوشـتۀ ژوزت  »زبانهرویکرد قیاسی در فرهنگ یک«از بخش دوم با نام سومین مقاله

جـا منظـور از   ) و ترجمۀ زهـرا جعفـري اسـت. در ایـن    Josette Rey-Deboveري دبوو (
نـایی دارنـد در   اشتراك معدیگریککه دو یا چند واژه را که با «قیاس نوعی رابطه است 

» کنـد دیگـري را بـه ذهـن متبـادر مـی     هـا آنکه یکـی از نحويبه،آوردیک جا گرد می
توان به انواع روابط محور جانشـینی (شـامل   این روابط را می).1395:154نویسیفرهنگ(

هـاي واژگـانی)   معنایی، تضاد، چندمعنایی، شمول معنایی، رابطۀ کل بـه جـزء، و خـانواده   هم
ابـزاري بـراي   «) تقسیم کرد. در ایـن مقالـه قیـاس    هاآیینشینی (مانند همدانست و روابط هم

اند هم در کـالن سـاختار   توکه میاست) دانسته شده157همان:» (اي ناشناختهشناخت واژه
خردسـاختار (در تعـاریف و   واژه) و هـم در  بندي مفهومی در یک گنجصورت طبقه(مثالً به

یا در ارجاعات) نمود یابد.هامثال
ی غیرضـروري  المعـارف ةدائراطالعات زبـانی و «اله از بخش دوم را و آخرین مقچهارمین

ترجمـۀ نـدا زادگـان تشـکیل     با) Margaret Copقلم مارگارت کوپ (به» هادر مدخل فرهنگ
بیـرون از بدنـۀ اصـلی    «کـه  استمتنی نام برده شدهدهد. در این مقاله، از واحدهاي برونمی

هـا،  اند از واحدهاي پیشین و پسین (شـامل فهرسـت  ) هستند و عبارت171همان:» (فرهنگ
تصـاویر).  چـون هـم هـاي خـارجی) و واحـدهاي میـانی (    نما و الفباي زبـان هاي راهجدول

مورد محتـوا و جایگـاه   است که قرارداد و عرف مشخصی درشدهبیاندر این مقاله چنینهم
دیگـر ممکـن اسـت متفـاوت     فرهنگی به فرهنگاین واحدها وجود ندارد و این واحدها از 

دالیلی، شاید نتوان برخی از این واحدها را در داخل متن اصلی فرهنـگ گنجانـد و   باشند. به
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گونـه واحـدها،   در بیرون از بدنۀ اصلی فرهنگ است. ایـن هاآنبه همین دلیل است که جاي
تـر بـیش هاي دوزبانـه  فرهنگالمعارفی هستند، در گذشته در ةدائرکه اغلب حاوي اطالعاتی 

هـاي مرجـع در زمـان    ناشـی از فقـدان کتـاب   «در فرهنگ هاآناند و گنجاندنشدهدیده می
هـاي آمریکـایی،   میـان، در فرهنـگ  این). در175همان:» (ها بوده استفرهنگتألیف اولین

ر شـده اسـت. د  دیـده مـی  تربیشهاي فرانسوي و روسی، چنین واحدهایی برخالف فرهنگ
عات زبـانی (از هاي فرانسوي معاصر، گرایش به ارائۀ اطالاین مقاله آمده است که در فرهنگ

طـور کلـی،   المعـارفی. بـه  ةدائـر ت تـا اطالعـات   قبیل اطالعات دستوري) در این واحدهاسـ 
و ایتالیـایی و  ،زبانۀ انگلیسی، فرانسوي، آلمانینویسی یکقد است که در فرهنگنویسنده معت

اسـت و  تـر کـم گونه واحدها گرایش به گنجاندن ایننویسیهاي درسی فرهنگبیز در کتان
یـا آمـوزش اسـتفاده از    هـاي دوزبانـه  ها بررسی فرهنگآناین گرایش در آثاري که موضوع

شود.دیده میتربیشفرهنگ است 

بخش سوم کتاب3.2.3
بـا  نخسـتین مقالـه،  اسـت. در  مقالهچهارمتشکل از ونام دارد »کاربران فرهنگ«بخش سوم 

ك. ر.، کـه توسـط ر.  »هـا و مطالعـات تجربـی   شناسی کاربران فرهنگ: فرضیهجامعه«عنوان 
،زانه طاهري آن را ترجمه کرده است) نوشته شده و فرR. R. K. Hartmann[رینارد] هارتمن (

رهنگ مسـتلزمِ  است و توفیق فنویس و کاربر فرهنگ تأکید شدهبر رابطۀ متقابل میان فرهنگ
مـورد  . در ایـن مقالـه، دوازده فرضـیه در   بودنِ آن با نیازهاي کاربر دانسته شده اسـت متناسب
هاي کاربران مطرح شده است. نکتـۀ مهـم در   نویسان از نیازها و مهارتهاي فرهنگبرداشت

چـه  کنند بـا آن چه مؤلفان فرهنگ تصور میکه اغلب میان آنشدهبیاناین مقاله آن است که 
نویسـان از نیازهـاي   دیگر، برداشت فرهنگعبارتبه.وجود ندارددهد انطباق در واقع رخ می

هـا نیـز براسـاس اطالعـات     بندي فرهنـگ بالقوة کاربران همیشه منطبق با واقعیت نیست. رده
بندي الزم است نیازهـاي کـاربران مـدنظر قـرار     کافی نیست و در این تقسیمهاآنموجود در
،هاي تاریخی، کـارکردي و رجحان،هاکه نویسنده شناخت دقیقِ عالئق، عادتر آنگیرد. دیگ

است در این راستا باید به تنوع کـاربران از  قدتتی کاربران را ضروري دانسته و معشناخو رده
کنـد کـه بـراي ایـن کـار      مـی بیـان وي ها نیز توجه کـرد.  و مهارت،لحاظ این نیازها، عالیق

رفتپیشـ و امـروزه بـا   ستقیم و غیرمستقیم انجام شده اسـت صورت مبهمطالعات گوناگونی 
نظـر وي،  رس اسـت. بـه  دسـت تري بـراي سـنجش در  پژوهشی پیچیدهابزارهايتکنولوژي

ها یاري دهد.از فرهنگتربیشگیري هرچه تواند کاربر را در بهرهفناوري رایانه نیز می



161)ساغر شریفی(نویسی: مبانی نظري و کاربرديفرهنگنقد و معرفی کتاب 

آموزش روش استفاده از فرهنگ: وضعیت کنونی و وظایف «از این بخش دومین مقاله
) نوشته شده و سوسن سـمراد آن را  Henry Béjointنام دارد که توسط هانري بژوان (» آتی

چگونگی استفاده از فرهنگ باید ترجمه کرده است. در این مقاله، به اصولی که در آموزش 
دلیلجا این موضوع مطرح شده است که بهر ایننظر گرفته شوند پرداخته شده است. ددر
هـا آنشـده در هـا و اطالعـات ارائـه   که اغلب کاربران برداشت درستی از انواع فرهنـگ آن

که برخی از این آنسببشمارند و نیز بهمی» و صادق زبانآیینۀ صاف «ندارند و فرهنگ را 
گ بـه  زم است چگونگی استفاده از فرهنـ الانداستفاده قرار گرفتهموردترکمانواع اطالعات 

چونهمعقیدة نویسنده، براي این کار ابتدا باید مربیان عواملی کاربران آموزش داده شود. به
نظـر  هـاي کـاربران را در  ، و مهـارت سن کاربران، سطح توانش زبانی، حرفه، زبان مـادري 

تهیۀ فهرستی از کارهایی که کاربر ریزي کنند. اساس آموزش آنان را برنامهاینبگیرند و بر
هـاي آمـوزش   در مراجعه به فرهنگ باید یاد بگیرد نیز الزم است. نویسنده یکی از ویژگی

/محـور جـاي فرهنـگ  ) (بـه language-orientedمحـور ( استفاده از فرهنگ را عملی و زبـان 
dictionary-orientedهـایی  تمریناین کار از که بهتر است برايمعنااینبه.داند) بودن آن می

براي حـل یـک مسـئلۀ زبـانی بـه فرهنـگ       کهشاگردان وادار شونداستفاده شود که طی آن
کـاربر باشـد.   وي معتقد است این آموزش بایـد مـداوم و گـاه مخـتص خـود     مراجعه کنند.

ـ هاي خود را بیابد. بهپاسخ پرسشباید به کاربر کمک کرد تاچنینهم ه نظر نویسنده، توجه ب
هـا آنها و شیوة مراجعه بههاي الکترونیکی در ساختار فرهنگتغییراتی که با پیدایش فرهنگ

نظر مربیان دور بماند.نیز نباید از ،استایجاد شده
قلـم بتـی  ، بـه »هـا نمـاي کـاربران در فرهنـگ   راه«از بخـش سـوم   سومین مقالهمحتواي

سبزي، شـبیه بـه نخسـتین مقالـه از     سلسله) و ترجمۀ کبري Betty Kirkpatrickپاتریک (کرك
هـا (کـه   کـه واحـدهاي پیشـین فرهنـگ    اسـت شدهنوشتهجا نیز همین بخش است. در این

گیرد) از فرهنگـی بـه فرهنـگ دیگـر و از     نماي کاربران نیز معموالً در این بخش قرار میراه
دنِ فرهنـگ نـدارد.   بـو این امر ارتباطی به میزانِ مشـکل ناشري به ناشر دیگر متفاوت است و

حتـی معلمـان و   ـهـا آنکننـد و بسـیاري از  ها مراجعه نمـی کاربران نیز اغلب به این بخش
که ترتیب مطالـب در جاییآنند و ازدیگریکها شبیه کنند که فرهنگتصور میـموزانآدانش

ر ایـن  نیازي به شناخت فرهنگ و چگونگی مراجعه به آن وجود نـدارد. د الفبایی استهاآن
) حـاوي مطـالبی   S. Johnsonکه مقدمۀ فرهنـگ جانسـون (  استشدهنوشتهچنینهم،مقاله

نویسـی بپـردازد مفیـد اسـت. از مطالـب      است که براي هرکسی که قصد دارد به کار فرهنگ
یابند که بسـیاري از مسـائل و   مینویسان با خواندن آن درکه فرهنگمفید این مقدمه آن است 
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نشـده بـاقی مانـده    زمان حاضر نیست و تا به امـروز حـل  ویسی مربوط به نمشکالت فرهنگ
فرهنـگ  چـون هـم هـاي معاصـر بریتانیـایی،    معتقد است که تفاوت فرهنـگ نویسندهاست. 

ALD(ۀ انگلیسـی نـوین آکسـفورد   پیشـرفت آموزان زبان فرهنـگ انگلیسـی معاصـر    ) و 1986
LDOC(النگمن هـاي نـوع اول  آن اسـت کـه در فرهنـگ   تـر هاي قـدیمی )، با فرهنگ1987

در ایـن مقالـه از انـواع    چنینهمند. اصورت دیداريبهتربیشو ترکماترکمواحدهاي پیشین 
قبیـل اطالعـات   شـود، از آمـوز ارائـه مـی   هاي زباناطالعاتی که در واحدهاي پیشینِ فرهنگ

بران معمـوالً بـه ایـن    کـه کـار  آن، بـاوجود کهاستمیان آمده و گفته شدهدستوري، سخن به
جـویی در وقـت   کنند، وجود چنین اطالعات و توضیحاتی سبب صرفهها مراجعه نمیبخش

ن و رفتن ارزش فرهنـگ نـزد کـاربرا   شـود و سـبب بـاال   نان به فرهنگ میو تسریع مراجعۀ آ
جـاي  صیه شده اسـت کـه اطالعـات ضـروري بـه     پایان توافزایش فروش آن خواهد شد. در

وسـیله احتمـالِ   شـوند تـا بـدین   گنجاندهاالمکان در واحدهاي پیشینیواحدهاي پسین حت
شدن آن توسط کاربر افزایش یابد.دیده

قابلیت مراجعه به فرهنـگ و  «،ستکه آخرین مقالۀ کتاب ا،خش سوماز بچهارمین مقاله
) و Laurent Brayنام دارد. در این مقاله، که نوشـتۀ لـوران بـره (   » هاي صوريروانی آن: جنبه

کـه عمـوم مـردم و حتـی برخـی از ناشـران بـه        اسـت بیان شدهه ابهري استترجمۀ عاطف
هـا عنـوان   بودنِ فرهنـگ اند. علت این امر آشـنا توجهیهاي صوري و ظاهري فرهنگ بمؤلفه
که از گذشته تـا بـه   استگفته شدهچنینهمد. شومانع از توجه افراد به آن میکهاستشده

تغییـر و تحـول   هـا آنکاررفتـه در چینـیِ بـه  ها و حتی فنـون حـروف  نگامروز در نظام فره
تـوان موفـق   را مـی شود. نکتۀ دیگر در این مقاله آن است که فرهنگـی  گیري دیده نمیچشم

رسی به مفاهیم و اطالعـات موجـود در   طوري عرضه شده باشد که دستدانست که متن آن
ه خریـدار فرهنـگ بـه    منظـور، الزم اسـت کـ   آن آسان و سریع صـورت گیـرد. بـراي ایـن     

و ،و انـدازة آن (شـامل قطـع، قطـر    ،قبیل شکل ظاهري فرهنگ، صـحافی آن هایی ازویژگی
جمله وجود انگشـتی و سرصـفحه   هاي دیگري ازنده وجود ویژگیسکند. نویوزن آن) توجه 

گفتـه شـده  مورد حاشیۀ صفحات نیـز داند. درلت استفاده از فرهنگ میرا نیز عاملی در سهو
زیـرا سـبب دشـواري خوانـدن     اخلی صفحه نبایـد خیلـی باریـک باشـد؛    که حاشیۀ داست

،باشـد تـر بیشها در یک صفحه نویسنده عقیده دارد که هرچه تعداد ستونچنینهمشود. می
هـاي  هـا روش شدنِ مدخلیابد. براي افزایش قابلیت دیدهقابلیت رجوع به فرهنگ کاهش می

اي (کـه در آن، چنـد حـرف از    میـان آرایـش حاشـیه   آناست کـه از شدهگوناگونی معرفی 
شوند) و نیز چاپ سرمدخل با رنگـی  سرمدخل در کنارة عمودي سمت چپ ستون درج می
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ل کمـک  زیـرا بـه بازشناسـی سـریع مـدخ     ها برتري دارنـد؛ مدخل بر سایر روشمتفاوت با 
کـه نویسـنده توصـیه    ري فرهنـگ  هـاي صـو  مورد ویژگیدرکه بایدکنند. از سایر نکاتیمی
کاررفته در فرهنـگ بایـد بـراي مخاطـب     ظر داشت آن است که حروف چاپیِ بهندر،کندمی

هـاي مختلـف بـراي اقـالم     هاي مرسوم تایـپ شـود. وي اسـتفاده از قلـم    آشنا باشد و با قلم
دن شـ ، و جـز آن را نیـز در متمایز  تعریف، مثال، نکات دستوريچونهماطالعاتی گوناگون 
داند.این اقالم مؤثر می

نامهواژه3.3
نامه، یکی فارسی به انگلیسـی  این مقاله ذکر شد، کتاب دو واژهدومکه در بخش گونههمان

نامـه آن اسـت کـه در    ورد ایـن دو واژه مـ . یک نکته در داردلیسی به فارسی، و دیگري انگ
»دهـی صـفر  نشان«براي مثال، شود. ی دیده میدستیکناهاآنضبط تعدادي از اصطالحات

)zero addressingدهـی  نشـانی «کـه  ه نیز به همین صورت آمـده اسـت، درحـالی   نام) در واژه
» کدهاي جایگـاهی «) مدخل شده است. elliptic» (محذوف«صورت هنامه بدر واژه» محذوف

)box codes (کدهاي موضـوعی «) و «subject code ورت صـ ترتیـب بـه  نامـه بـه  ) نیـز در واژه
اند.درج شده» کد موضوعی«و » کدهاي جایگاهی«

خـورد. مـثالً، اصـطالحِ    چشم مـی امالي تعدادي از اصطالحات نیز بهی در دستیکاین نا
lemmatization با امـالي آمریکـایی   36در پانوشت صفحۀ»lemmatization«  و در صـفحات

که همـین اصـطالح   حالیدر.تضبط شده اس»lemmatization«با امالي بریتانیایی 217و 83
دو اصـطالحِ چنـین هـم نامۀ فارسی به انگلیسی تنها با امالي بریتانیایی آن آمده است. در واژه

»macro texte«و»micro texte«)نامــه بــدون ) در واژه1395:248نویســیفرهنــگe پایــانی
اند.شدهدرج

ایـن  کهبهتر استفارسی استیسی داراي دو معادل در در مواردي که یک اصطالح انگل
نامۀ فارسی به انگلیسی در دو مـدخل جداگانـه بیاینـد. در ایـن کتـاب، دو      دو معادل در واژه

دو کـه ایـن  جـایی آناند. ازکار رفتهبه»sublemma«براي » مدخل فرعی«و » زیرمدخل«معادلِ 
صـورت دو مـدخل،   بـه بهتر بود ،گیرندی در دو جاي مختلف قرار میمعادل در ترتیب الفبای

مـدخل  «که کاربر زیرا احتمال اینشدند؛، ثبت می»م«و دیگري در حرف » ز«یکی در حرف 
و » ايآرایـش النـه  «بیابد بسیار اندك است. به همین ترتیب است » زیرمدخل«را ذیل » فرعی

هستند.  »nesting«که هردو معادل اصطالح » گیريالنه«
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ن است کـه در جلـوي برخـی از اصـطالحاتی کـه از زبـان       نامه آمورد واژهنکتۀ دیگر در
دهد واژة موردبحث از نظـر دسـتوري   است که نشان می] نوشته شدهfاند [فرانسه گرفته شده

ارائـۀ چنـین   ،نامۀ تخصصی چندان مرسوم نیسـت اژهکه این کار در واینمؤنث است. ضمن
ی وجود نـدارد. مـثالً،   دستیکرد هم آن، در این موبرکند. عالوهعی کمکی به کاربر نمیاطال

نامۀ فارسی بـه انگلیسـی ایـن اطـالع داده شـده، امـا       در واژه»collocation«در جلوي مدخلِ 
نامۀ انگلیسی به فارسی فاقد چنین اطالعی است.همین اصطالح در واژه

هـا تشـکیل   ) واژهcanonical formهـا را صـورت پایـۀ (   نامـه ها و واژههاي فرهنگمدخل
صورت جمـع  د آن است که برخی از اصطالحات بهجا وجود داردهند. اشکالی که در اینمی

» کد جایگـاهی «صورت ) که بهتر بود بهbox codes» (کدهاي جایگاهی«اند، مانند مدخل شده
) نیز بایـد  ergonomiques» (ارگونومیک«شد. به همین ترتیب، معادل فرانسويِ واژة مدخل می

شد.نامه ضبط میاژهجمع در وsبدون

مورد ترجمۀ کتاب. نکاتی در4
هـا آنذکر اسـت کـه در زیـر بـه    در ترجمۀ مقاالت این کتاب برخی نکات و اشکاالت قابل

شود.اشاره می

زبان ترجمه1.4
:1395نویسـی فرهنـگ » (نزدیک بـه زبـان معیـار   «و ،زبان ترجمۀ مقاالت بسیار ساده، روان

درسـتی اسـتفاده   هاي سجاوندي بـه د نگارشی و نشانهاز قواعهشت) است و در جمالت آن
زنـد، ماننـد   حال، زبان ترجمه در موارد معدودي به زبان غیررسمی پهلو مـی شده است. بااین

هاي زیر:نمونه
هـاي  هـاي قـدیمی زبـان، زبـان    زمینۀ گونهکنند که درناسانی استخدام میشناشران ریشه

ی سررشته داشته باشند. ناشران آمریکایی افرادي نیـز بـراي   شناسی تاریخباستانی، و زبان
کننــد و انتظــار دارنــد داوطلبــان کــار در مــدارج بــاالي هــاي اســتخدام مــیتلفــظ واژه

).26همان:شناسی قوي باشند (شناسی باشند و در آواشناسی و واجزبان
).  45:همان» (شوندجمله اجزاء اصلی آن محسوب میهایی، واژگان ازچنین طرح«
. را سائل بسط اسـتعاري و مجـازي معنـا..   بتواند م...هات که رایانه به این زوديبعید اس«

).36همان:» (حل کند
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اصطالحاتمعادل2.4
حـال، در  بااین.نداطالحات تخصصی صحیحهاي فارسی براي اصدر این کتاب، اغلب معادل

در »prototype«راي مثال، معـادل فارسـیِ   شود. بی دیده میدستیکناهاآنمواردي در کاربرد
» نمونـۀ متعـارف  «) و در جاهـاي دیگـر   1395:73نویسـی فرهنـگ » (نمونـه پـیش «جاهایی 

) 36همـان: » (بنـدي سرمدخل«) و 83همان:» (سازيسرمدخل«) ذکر شده است. 34همان:(
اند.کار رفتهبه»lemmatization«نوان معادل عبههردو

مثال، معـادل  رايکاررفته صحیح یا چندان رایج نیستند. بهاي بهاز معادلبرخی،چنینهم
تـرِ  معادل رایج». مدخل تذکاري«است و نه » مدخل پیوسته«»run-on entry«درست اصطالحِ

»lemmatization« بنديسرمدخل«است و نه » سازيواژهبن«نیز  .«
کـار  صـورتی نادرسـت بـه   ها بـه عادلا آن است که برخی از مهمورد معادلنکتۀ دیگر در

)، تأکید بر عملِ شناسایی نیسـت،  109همان:» (زمانیاطالعات شناسایی هم«مثالً در ؛اندرفته
اسـاس، معـادلی   ایـن است. بر» شناسنده)شناسا (=«بلکه منظور نوعی از اطالعات است که 

نیـز  »lemma«عـادل صـحیح   رسـد. م نظر میتر بهمناسب» زمانیِ شناساات هماطالع«چونهم
کـار  ) بـه 81همـان: » (لمـا «در جاهـایی واژة  در ایـن کتـاب  جـاي آن است که بـه » واژهبن«

است.رفته

هاي خاصمعادل التینیِ نام3.4
نویسـی فرهنـگ ؛لینزهاي خـارجی (ماننـد کـا   در برخی از مقاالت معادل التینیِ برخی از نام

هـا (ماننـد آمبـروس    ر از نـام که براي برخی دیگـ درحالی) در پانوشت آمده است، 11: 1395
معادلی ذکر نشده است.،درستی خوانده نشوند) که ممکن است به64همان:؛بیرس

شـود.  ی دیـده مـی  دستیکهاي ذکرشده در مقاالت نافرهنگ، در ذکر نام التینیچنینهم
) در پانوشـت  1395:74ینویسـ فرهنـگ (شناسی آلمـانی فرهنگ ریشهبراي مثال، نام التینیِ 

) نـام التینـی در پانوشـت ذکـر     72همـان: (رنـدوم هـاوس  فرهنـگ که برايآننیامده، حال
است.شده

هـا آنخورد آن است که نـام برخـی از  چشم میها بهنکتۀ دیگري که درمورد نام فرهنگ
) ترجمـه شـده و   220همـان: (میراث آمریکـا فرهنگو فرهنگ جهان نوین وبسترچونهم

ریدرزدایجسـت انـد، ماننـد   نویسـی شـده  برخی دیگر با همان نام خارجی به فارسی حـرف 
).172همان:(رندوم هاوسفرهنگ) و 173همان:(
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» روژه«جـاي  بـه » راجـت «تاب نادرست اسـت، ماننـد   ها نیز در این کضبط بعضی از نام
)Roget) (:(واریــش«جــاي بــه» واریــک«) و 231همــان «Wahrig) (:جــاي ). بــه266همــان
ــورس« ــز در Norse» (ن ــگ ریشــه) نی ــورس کهــنفرهن ــود )74همــان:(شناســی ن ــر ب بهت
رفت.  کار میبه» نروژي کهن«یا » اسکاندیناویایی کهن«

هاپانوشت4.4
مقالـۀ  چـون هـم که این امـر در مـواردي (  شوداز ابتداي هر مقاله آغاز میهاشمارة پانوشت

تـا شـمارة پانوشـت    استسبب شده») زبانههاي عمومی یکها و ساختارهاي فرهنگمؤلفه«
بندي از ابتداي هـر صـفحه شـروع    شمارهکهنیز برسد. براي رفع این مشکل بهتر بود205به 
تر از حد معمول است.ها درشتعدد پانوشت،هااینبرعالوهشد. می

تصاویر5.4
گـرفتن  انـد. بـا درنظر  یک ترجمه نشدهند که هیچداربسیاري از مقاالت کتاب شکل و نمودار 

هـا و  بعضی از شکلبهتر بود،است به زبان انگلیسی مسلط نباشندکه همۀ کاربران ممکن این
ي به کاربر ارائه شود.تربیششد تا اطالع به فارسی ترجمه میبه ضرورتبنانمودارها

يگیر. نتیجه5
ست. نگارش مقالـۀ  هاآننقدهاي اعتالي آثار علمی و ایجاد پویایی و غناي علمییکی از راه

تـاب  تـر نیـز ذکـر شـد، ک    که پیشطورین هدف صورت گرفته است. هماننقد حاضر نیز با ا
نویسی اسـت،  نویسان معتبر و متخصصان فرهنگقلم فرهنگموردبحث متشکل از مقاالتی به

نش مترجمانِ کتاب از یک منطق مشخص در گـزی نکردنتار علمی و پیروياما نداشتن ویراس
زمـرة  فتنی است که اغلب مقاالت کتـاب در رو کرده است. گآن را با افت کیفی روبهمقاالت

عنـوان کتـابِ  جاست که اثري که قرار اسـت بـه  ند، اما نکته اینانویسیآثار کالسیک فرهنگ
روزتـري  باید حـاوي نکـات و موضـوعات بـه    ،قرار گیرداستفادهراه و اثري جانبی موردهم

داشـتنِ  علمی کار انتخاب مقاالت را با درنظرباشد. در چنین موردي الزم است یک ویراستار 
مورد ترجمـۀ کتـاب   کاربران انجام دهد. نکتۀ مهم درو عملی و شناخت نیازمعیارهاي علمی

هـاي  ی را رعایـت کنـد و معـادل   دستکیگذاري نیز آن است که الزم است مترجم در معادل
کار برد.ر ترجمۀ خود بهشده را درایج و پذیرفته
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هاي برشمرده در این نوشته، زحمات مترجمان گرامی کتـاب را،  رغم کاستیپایان، علیدر
تـوان نادیـده گرفـت.    نمـی نـد،  انویسان باتجربه و متخصصان ایـن حـوزه  که خود از فرهنگ

پذیر دارد و بسـیاري از نکـات   اي روان و فهمز ذکر شد، کتاب ترجمهتر نیکه پیشگونههمان
اند. در نبود منـابع کـافی   بار به زبان فارسی منتشر شدهشده در مقاالت آن براي نخستینرحمط

تواند گامی هرچند کوچـک در بـرآوردن نیازهـاي افـراد     و مفید در فارسی، کتاب حاضر می
نگارنـده آن اسـت کـه متخصصـان     نهـاد پـیش حـال،  نویسی باشد. بااینبه فرهنگمندعالقه

تـر بزننـد تـا    ايتر و پایهمنابعی اصلیـ اعم از تألیف و ترجمه ـنویسی دست به تهیۀفرهنگ
ین بهره را از زحمات آنان ببرد.  تربیشکاربر بتواند 
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