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  چكيده
معيارهـاي   ازنظـر را هـاي روسـي بـه فارسـي       اين پژوهش ميزان استانداردبودن فرهنـگ 

نگاري  فرهنگدر علم  كند. نقد و بررسي مي نويسي  در فرهنگساختار  كالنو ساختار  خرد
ن فرهنـگ بايـد   كه يك فرهنگ چگونه بايد باشد و استانداردهايي كه در تدوي اين ،معاصر

هـا تعريـف     سـاختار و خردسـاختار فرهنـگ    كالندر دو سطح  معموالً ،مدنظر قرار گيرند
هـا در ايـن دو سـطح در منـابع       الزامات تدوين فرهنـگ  نخست پژوهش،. در اين شود مي

كـه در تـدوين    را مجموعه الزامات پايه و معياري ،سپسشود.  بررسي مي مختلف روسي
هـاي    تدوين فرهنـگ  براي كلي فهرستي صورت به ،بايد رعايت شوندهاي دوزبانه   فرهنگ

بـراي ارزيـابي سـه فرهنـگ      فهرسـت نهايي اين  ةمرحل. در اده خواهد شدددوزبانه ارائه 
دستاورد اصلي اين كار پژوهشي امكان استفاده  كار رفته است. بهپركاربرد روسي به فارسي 

ارزيابي و تحليل ميـزان   برايوزبانه و هم هاي د  تنظيمي هم در تدوين فرهنگ فهرستاز 
  .استهاي تدوين شده   بودن فرهنگ داستاندار
سـاختار   خـرد  ،فرهنـگ روسـي بـه فارسـي     ،دوزبانهفرهنگ  ،نگاري فرهنگ :ها كليدواژه
  فرهنگ.ساختار  كالن ،فرهنگ
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  . مقدمه1
 اسـت كـه   يشناسـ  زبـان علـم  هـاي   تـرين شـاخه    ترين و كاربردي  نگاري از قديمي  فرهنگ
 ،ان روسشناسـ  زبـان برمبناي تعـاريف   اند. كرده تعاريف مختلفي براي آن ارائه انشناس زبان
نيكالي ماكسيموويچ شانسكي، ديتمار ايلياشويچ روزنتال،والديمير والديميـروويچ   چون هم

دوبيچينسكي، الگا سرگيونا آخمانووا، لودميال آلكسيونا ويدنسكايا، والري پاولويچ بيركوف، 
نگاري علمـي اسـت     فرهنگ ،لكساندر آلكساندرويچ رفورماتسكي، لئونيد پيترويچ كريسينآ

نگاري را از دو   فرهنگ ،بررسي و استفاده از فرهنگ در ارتباط است. بنابراين و كه با تدوين
  عملي.جنبة تئوري و كرد؛ جنبة توان بررسي  جنبه مي

پـيش از   ةدور ؛شـود   تقسـيم مـي   نگاري عملي در روسيه به سـه دوره   فرهنگ ةتاريخچ
 ةدورو  ،)18تا اوايل قـرن   16هاي اوليه (اواخر قرن   فرهنگ ةدور)، 16فرهنگ (قبل از قرن 

امـروزي   صـورت  بـه اول، مفهوم فرهنـگ   ةدور). در 19(قرن  نگاري فرهنگتوسعه و رشد 
هـا   آن هـاي كـوچكي شـد كـه بـه       فرهنگ پاگرفتناما پيدايش خط و نوشتن منجر به  نبود،

 معموالًگفتند و   نامفهوم) مي ةواژيك  ةترجمتفسير يا  معناي بهگلوس ( /ɡlǝsаrɪ/ »گالساري«
 ازجملـه واژگاني نيز بـا اهـدافي   هاي  مجموعهاين،  بر عالوهشدند.   ها ارائه مي  در پايان كتاب

 راه هم هبخارجي  ةواژ معناي به(ووكابول  /vǝкǝbulær/ »ووكابوليار«كه  شكل گرفتند آموزش
مثل  گوناگونهاي   مرور از جنبه بهها   نامه  . اين واژهشدند ميناميده  آن در زبان مادري) ةترجم

ماهيت واژگان به چهـار دسـته تقسـيم     براساس» ها  گالساري«شدند. تر  كاملساختار و معنا 
ر را تفسـي  روسي كه واژگـان كتـب كليسـاي اسـالوها    ـ  هاي اسالوي  ) فرهنگ1شدند:   مي
 داده داراي معنـاي سـمبليك شـرح    كلماتها  آن هاي سمبليك كه در  ) فرهنگ2 كردند؛ مي
هاي   ) فرهنگ4 ؛اي يوناني  اي، مثل فرهنگ كلمات محاوره  هاي ترجمه  ) فرهنگ3 ؛شدند مي

  ).Введенская 2007: 9(دادند  را توضيح مي اسامي خاص كه اسامي خاص كتاب مقدس
توجهي داشت و نخستين  قابلهاي مرجع رشد   وليه، تعداد فرهنگهاي ا  فرهنگ ةدوردر 
 ةدورتـوان    . اين دوره را ميشكل گرفتند /ǝzbuкоvniк/ها  »آزبوكوونيك« ها با عنوان  فرهنگ

والنتـين   نظـر  بـه  ).Введенская 2007: 10نگاري آموزشي دانسـت (   گيري فرهنگ  آغاز شكل
مثـل فرهنـگ    ،هـاي امـروزي    اوليه انواع فرهنگ ةنمونها   پاولويچ وامپيرسكي، آزبوكوونيك

ها بودند كه با پيشرفت تئوري و عملي علم   ساير فرهنگ ، و، تاريخيشناسي ريشهتفسيري، 
  ).Вомперский 1986: 18(گرفتند  پازبان 

نگاري نيز ادامه يافت. در   زبان ملي معيار و نيز امكان چاپ كتاب، رشد فرهنگ ةتوسعبا 
اي،   ها مانند فرهنگ تفسـيري، تـاريخي، منطقـه     از فرهنگ ينگاري، انواع  فرهنگ رشد ةدور
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ميـان   درشـدند.   نوشـته تخصصي و خـارجي   و هاي صنفي  و نيز فرهنگ واژه شناسي، ريشه
هاي  اثر والديمير ايوانويچ دال كه در سال روسي زبان تفسيري فرهنگهاي تفسيري،   فرهنگ
 ايفـا كـرد   نگـاري   فرهنگ ةتوسعد چاپ شد، نقش مهمي در و در چهار جل 1866تا  1863

)Введенская 2007: 11; Лингвистический энциклопедический словарь 2002: 258.( 

نگـاري تئـوري دانشـمند      فرهنـگ مقولـة   بار در نيمة اول قـرن بيسـتم، بـه    نخستين اما
 تنهـا  نـه نگاري تئوري   . فرهنگكردتوجه خاص  ،روس، لف والديميرويچ شربا شناس زبان

 دهـي  نحـوة سـازمان  هاي واژگـان و    تعداد و ويژگيو  به بررسي مسائل مربوط به انتخاب
دربـارة  تعـاريف و اطالعـات   ارائـة  هـاي    هـا، روش   پردازد، بلكه ساختار مـدخل   ميها  آن

 دهــد  را نيـز موردمطالعــه قـرار مـي    نگـاري  فرهنـگ تاريخچــة واژگـان، انـواع فرهنـگ و    
)Лингвистический энциклопедический словарь 2002: 259 .(ــه ــايج  ازجمل ــمنت  مه

نگاري تئوري، مجموعه استانداردها و معيارهايي   فرهنگ ةحوزشده در  ارائهنظريات مختلف 
شـوند   محقق سپس و در نظر گرفته شونداستاندارد بايد    است كه براي تدوين يك فرهنگ

  روند.  شمار مي  تحقيقي به نوعي پايه و اساس اين كار به كه
هدف اصلي اين پـژوهش بررسـي اسـتانداردها و معيارهـايي اسـت كـه برطبـق علـم         

 ،د. سـپس شوتوجه  ها بدان دوزبانههاي   تئوري روسي بايد در تدوين فرهنگنگاري  فرهنگ
فارسـي پركـاربرد بررسـي     ـ هاي روسي  ميزان رعايت اين استانداردها و الزامات در فرهنگ

در  شـد و تحليـل خواهنـد    نقـد اين پـژوهش   طيهايي كه   فرهنگ ةاولياطالعات  ود.ش مي
  آورده شده است. 1جدول 

  هاي روسي به فارسي پركاربرد در ايران فرهنگ. 1جدول 
  نوع فرهنگ  مخاطب  سال انتشار  تعداد واژگان  گردآورندگان  نام فرهنگ

 به روسي فرهنگ
  فارسي

اي. ك.،  ،اوفچينيكووا
  گ. آ.، ،فروغيان
  ش. م. ،بديع

  اي ترجمه  زبان يروسكاربر   1965  36000

 به روسي فرهنگ
كاربر   1975  11000  س. د. ،كليفسوا  فارسي

  آموزشي  زبان فارسي

 به روسي فرهنگ
  فارسي

  )اول ةنسخ(
  اي ترجمه  زبان يروسكاربر   1986  30000  گ. آ. ،واسكانيان

 به روسي فرهنگ
  فارسي

  )اول ةنسخ(
  آ.، گ. ،واسكانيان
  2012  32000  م. ،شجاعي

كاربران 
زبان و  يروس

  زبان فارسي
  اي ترجمه
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  بحث و بررسي. 2
 بنـدي  طبقـه نگاري تئوري   مشهور روس، از نخستين مسائل فرهنگ شناس زبانشربا،  نظر به

، شـش تقابـل از انـواع    )Щерба 2004: 265 - 303(بندي علمي خود   هاست. در طبقه  فرهنگ
 هـاي  فرهنـگ  ــ  آكادميـك  هاي  فرهنگ )1: كرده استبناهاي مختلف ارائه ها را برم  فرهنگ
هـدف تـاليف فرهنـگ مـي باشـد. بـه عقيـده شـربا،          برمبنـاي  بندي دستهاين  :مرجع لغت

هاي مرجع تنهـا در تثبيـت گفتـار      هاي آكادميك نقش معيارسازي دارند، اما فرهنگ  فرهنگ
ـ  منظـور  بـه  هـا  المعارف دايرة :يفرهنگ عموم ـ دايرةالمعارف) 2 نقش دارند؛ اطالعـاتي   ةارائ

هـاي عمـومي واژگـان يـك زبـان را در بـر         شوند و فرهنـگ   ها تدوين مي  واقعيت درمورد
حـاوي   معمـوالً واژه   گـنج  .اي) ترجمه(تفسيري يا  يفرهنگ معمول ـ واژه گنج) 3 ؛گيرند مي

 و در بــر داردواژگــان تخصصــي اســت، امــا فرهنــگ معمــولي واژگــان عمــومي زبــان را 
كه واژگان  كه اين واژگان مربوط به يك زبان باشند، فرهنگ تفسيري و درصورتي صورتي در

 فرهنـگ  ــ  ي) فرهنـگ معمـول  4 ؛گيـرد  ميشكل اي  ترجمهفرهنگ  ،دو يا چند زبان باشند
 براسـاس . فرهنگ معمولي استشكل آوايي و معناي واژه  بندي دستهمبناي اين  .پايه مفهوم

عبارتي مفهومي كـه پشـت    بهمعناي واژه و يا  برمبناي پايه مفهومواژه و فرهنگ  شكل آوايي
 :اي ترجمـه  فرهنـگ ــ   تفسـيري  فرهنـگ  )5 گيرد؛  ، شكل ميپنهان استشكل آوايي كلمه 

بـراي  اول  ةدرجـ و در  انـد  نوشـته شـده  هاي تفسيري براي زبان معيـار يـك ملـت      فرهنگ
نياز به درك كلمـات   علت اي به  فرهنگ ترجمهكه  ليحا در اند، مناسب گويشوران همان زبان

 نظـر  بـه  :يرتـاريخي فرهنـگ غ  ـ تاريخي فرهنگ) 6شود؛   و متون در زباني ديگر تدوين مي
زمـاني مشـخص    ةدوربه بررسي تاريخ تمام واژگـان در يـك    تنها نهفرهنگ تاريخي  ،شربا
را هـا   آن رفتن واژگان و تغييرات بين ازپردازد، بلكه پيدايش واژگان جديد، معاني جديد،   مي

  .گيرد مينيز در بر 
نگاري نوين روسي نيز اهميت خود را حفـظ كـرده اسـت،      بندي شربا، در فرهنگ دسته

الديسالو زگوستا،  چون همنگاران روس و غيرروس  فرهنگاگرچه پس از او نيز بسياري از 
دنسكايا به اين مسئله پرداختـه و  والديمير والديميروويچ دوبيچينسكي، لودميال آلكسيونا وي

  ها ارائه دادند.  هاي متفاوتي براي فرهنگ بندي دستهمبناهاي مختلف  بر
بنـدي،    تـرين دسـته    ان در اين زمينـه، در عـام  شناس زبان ةشد انجامهاي   پژوهش براساس

ي شناسـ  زبـان هـاي    و فرهنـگ  هـا  المعارف دايرةتوان به دو گروه تقسيم كرد:   ها را مي  فرهنگ
)Zgusta 1971: 199; Апажев 2005: 16; Введенская 2007: 12.(    تفاوت ايـن دو گـروه در
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ي، واحدهاي زبـاني مثـل   شناس زبانهاي   ست. موضوع فرهنگها آن بررسي در موردموضوع 
مفـاهيم علمـي،    هـا  دايرةالمعـارف هاي تركيبي و اصطالحات اسـت، امـا در    واژه، واج، واژه

و اطالعات ديگر ارائه  داران نامحال  شرحوقايع تاريخي، جغرافيايي، اصطالحات تخصصي، 
هـاي عمـومي،     فرهنـگ  ؛تـوان بـه سـه دسـته تقسـيم كـرد        را مـي  ها  المعارف دايرةشود.   مي

هـاي    ). فرهنـگ Введенская 2007: 12(اي  منطقـه هـاي    و فرهنـگ تخصصـي   هاي فرهنگ
. در ايـن ميـان،   انـد  كـرده بندي  دستههاي مختلف بر مبنا متعددنيز دانشمندان  را يشناس زبان

و دو زبانـه   يكهاي   به فرهنگ كاررفته، بههاي   تعداد زبان براساس ،ها را  كريسين اين فرهنگ
  ).Крысин 2007: 179 - 183(كند  ميچندزبانه تقسيم   يا

شكل  گوناگونعوامل  براساسند كه دار يهاي ذكرشده ساختار خاص  از فرهنگ يك هر
نگـاري، بـراي     فرهنـگ  ةحـوز  پـرآوازة ان شناسـ  زبـان . والري پاولويچ بيركوف، از دنگير مي

)، megastructure( گيـرد: ابرسـاختار    ، سه سطح ساختاري در نظر مـي دوزبانه نگاري  فرهنگ
  ابرساختار فرهنگ عبـارت ). microstructureو خردساختار( ،)macrostructure( ساختار  كالن

هاي مختلـف آن شـامل واحـدهاي      قرارگيري بخش ةنحوقالبي فرهنگ يا  ست از ساختارا
و ...)، پيكـره و واحـدهاي پسـين. سـاختار كلـي       ،پيشين (مقدمه، روش استفاده از فرهنگ

هـا نيـز خردسـاختار      اطالعات داخل مدخل ساختار و ساختارِ  كالن ها در فرهنگ  سرمدخل
 ).Берков 2004: 15 - 16شود (  ناميده مي

 بـاور  ساختار از ابرسـاختار   ان، به جداسازي كالنشناس زباناز  اي عدهاما دوبيچينسكي و 
كننـد. در    ساختار و خردساختار بررسي مـي   ها را در دو گروه كالن  ندارند و ساختار فرهنگ

در دو قالـب   دوزبانـه هـاي    سـاختار فرهنـگ   ،يـات دوبيچينسـكي  نظر ازتبـع   بـه  ،اين مقاله
  .شدو خردساختار بررسي خواهد ساختار  كالن

 چنـين  هـم آشنايي با الزامات كلي تدوين فرهنگ و  ،هاي تدوين فرهنگ  از نخستين پايه
 بررسي ،ساختار است كه درادامه كالنهاي فرهنگ در دو سطح خردساختار و   تعيين ويژگي
  .خواهند شد

  
  الزامات كلي تدوين فرهنگ 1.2

  رعايت اصول كلي زير است: تدوين يك فرهنگ استاندارد مستلزم 
كاربران، حداقل سطح اطالعاتي  به باتوجهدر هر فرهنگ،  :كاربر به باتوجهاصل نسبيت . 1

 شود؛  براي كاربران در نظر گرفته مي
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شـده بـراي فرهنـگ در تمـام      تعريـف رعايت كامـل اصـول    :اصل استانداردبودن. 2
 هاي آن؛  بخش

جم فرهنـگ و تـرجيح توضـيحات كوتـاه بـه      توجه به كاهش ح :بودن اقتصادياصل . 3
 تر؛  طوالني

 استفاده از ساختارهاي نحوي و كلمات ساده براي توضيحات؛ :اصل سادگي. 4

 ها با اهداف فرهنگ؛  مطابقت مدخل :اصل جامع و مانع بودن. 5

هـا   آن تعلق فرهنگ به انواع فعال و منفعل، الزامـات هريـك از   به باتوجه :يياكاراصل . 6
 در مدخل رعايت شود؛بايد 

سادگي يك يا دو درجه  نظر ازها با كلماتي كه   توضيح مدخل :معنايي بندي طبقهاصل . 7
  ).Девель 2011: 85( باشندتر  ساده

 

  هاي دوزبانه ساختار فرهنگ كالن 2.2
و ترتيـب   دهـي  سـازمان هاسـت. نحـوه     مـدخل مجموعـة  بخش هـر فرهنـگ    ترين مهم

 ،معمـوالً دهنـد.    سـاختار فرهنـگ را تشـكيل مـي      كـالن  هـا   مـدخل مجموعـة  قرارگيري 
 اي يـا تركيبـي از    النـه و  هاي چينش مدخل الفبـايي   هاي دوزبانه از يكي از نظام  فرهنگ

در سمت چپ، سـرمدخل  ؛ شوند  ها در دوقسمت تنظيم مي  كنند. مدخل  استفاده ميها  آن
باعـث   تنهـا  نـه نـين چيـدماني   ها و تعـاريف. چ   گيرد و در سمت راست، معادل  قرار مي

مـؤثر  بـودن فرهنـگ نيـز     اقتصاديشود، بلكه در رعايت اصل   سهولت كار با فرهنگ مي
 .)Берков 2004: 15است (

مقدمـه، راهنمـاي اسـتفاده از     چـون  هـم هاي ديگري   ها، بخش  مدخل ةمجموعبر  عالوه
 گونـاگون ضمايم كاررفته در فرهنگ، توضيحات دستوري و  بهفرهنگ، فهرست اختصارات 

هـاي مختلـف     در فرهنـگ ها  آن از هريككه محل قرارگيري  شود درج ميها  فرهنگنيز در 
هاي مقدمه، راهنماي اسـتفاده از    بخش كه بيركوف، بهتر است نظر تواند متفاوت باشد. به  مي

ها در انتهـاي فرهنـگ     ها و ساير بخش  مدخل ةمجموعفهرست اختصارات قبل از  ،فرهنگ
ها قرار دارند، واحـدهاي پيشـين و سـاير      مدخل ةمجموعهايي كه قبل از   گيرند. بخش قرار

  ).ibid.: 192شوند (  ها واحدهاي پسين ناميده مي  بخش
ادامه بـه   درشده الزاماتي را تعريف كرده است كه  يادهاي   از بخش هريكبيركوف براي 

  .)ibid.: 192 - 208( پرداخته خواهد شدها  آن بررسي
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هـاي    هدف از تدوين فرهنگ، مخاطبـان، بخـش   درمورداين بخش اطالعاتي  :مقدمه. 1
را در بـر   فرهنگ، تعداد واژگان، گردآورندگان، ويراستارها و سـاير اطالعـات   ةدهند تشكيل
نگاري و گسـترش زبـان و يـا      كوتاهي از فرهنگ ةتاريخچدر مقدمه،  كه . ممكن استدارد

  يز داده شود؛ن أمبدتعداد گويشوران زبان 
در اين بخش از فرهنگ اطالعاتي كه كاربر براي استفاده  :فرهنگ از استفاده راهنماي. 2

ترتيـب قرارگيـري واژگـان،     چون هماطالعاتي  ؛شوند  نياز دارد، ارائه ميها  آن از فرهنگ به
  ؛در فرهنگ كاررفته به ها، مفهوم عالئم  مثال ةارائ ةنحو

بـودن،   اقتصـادي اصـل   كـردن  رعايت براي :فرهنگ در فتهكارر بهاختصارات  فهرست. 3
شود. شرح اين اختصارات كه   اختصار داده مي صورت بهها   بسياري از توضيحات در مدخل

  شود؛  فهم باشند، در اين فهرست آورده مي قابلبايد كوتاه و 
هـاي    توضيحات دسـتوري و آوايـي زبـان مقصـد، ويژگـي      :دستوري توضيحات. 4

شـده در   ارائـه از اطالعات اي   در زبان مقصد نمونهها  آن و ابزار بيانمبدأ، بان دستوري ز
  ند؛ا اين بخش

آوانگـاري  «هاي جفرافيايي، جدول   فهرست نام چون هماطالعات تكميلي  :ها ضميمه. 5
هـا آورده    ممكن و يا نياز نباشد، در بخـش ضـميمه  ها  در مدخلها  كه گنجاندن آن» حروف

اسـت، بهتـر اسـت    گذار اثرشدن فرهنگ  مندتر ارزشرچه اطالعات تكميلي بر شوند. اگ  مي
  عداد ضمايم بيش از اندازه نباشد.ت

  
  دوزبانههاي  خردساختار فرهنگ 3.2

هاي دوزبانـه    خردساختار فرهنگنامند. بيركوف   ساختار اطالعات مدخل را خردساختار مي
مدخل، اطالعات تلفظي، اطالعات دستوري، كند: سر  مي بندي دستههاي زير   را به زيرمجوعه

و  ،هـاي ديگـر    تفكيك معنايي، تدقيق معنايي، معادل واژه در زبان مقصد، ارجاع بـه مـدخل  
خردساختار فرهنـگ   ةدهند تشكيلاز واحدهاي  هريك ،طور خالصه توضيحات تكميلي. به

  شود. بررسي مي
  شود؛  در زبان مقصد داده ميكه معادل آن  أمبدواژه يا تركيبي از زبان  :سرمدخل. 1
 تـا  كمك به تلفظ صحيح واژگان توسط كـاربران الزم اسـت   براي :تلفظي اطالعات. 2

ـ  ةشـيو ترين   داده شود. بهترين و متداولها  آن اطالعات كافي به اطالعـات تلفظـي در    ةارائ
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نوع فرهنگ  به باتوجههاي دوزبانه،   . در فرهنگاستهاي آوانويسي   فرهنگ استفاده از نشانه
 ؛استفاده از الفبـاي زبـان مـادري كـاربر     ؛شود  و مخاطبان، آوا نويسي به سه روش انجام مي

روش  معموالًآوانويسي. در اين ميان،  ةويژاستفاده از الفباي  ؛استفاده از الفباي زبان خارجي
  ؛رود كار مي به تر بيشسوم 
سـرمدخل   درمـورد ري اطالعات دسـتو  ،در ابتداي هر مدخل: دستوري اطالعات. 3

ايـن اطالعـات نـوع كلمـه، جـنس، نمـود        ازجملـة  شـود.   اختصـار داده مـي   صورت به
  ؛است  فعل

برهم منطبق  معموالًگوناگون هاي   ساختار معنايي واژگان زبان چون :معنايي تفكيك. 4
براي يك مدخل چندين معادل در زبان مقصد ارائـه   كه ها ممكن است  نيستند، در فرهنگ

باشد. ترتيب ها  آن ترينِ مهماين معاني يا دربرگيرندة همة يك فرهنگ استاندارد بايد شود. 
منطقي. ترتيب تاريخي فقـط در   ،: تاريخي، بسامديستها بر سه مبنا  قرارگيري اين معادل

، ترتيـب بسـامدي تـرجيح داده    دوزبانههاي   رود. در فرهنگ  كار مي بههاي تاريخي   فرهنگ
زبان معيار كه هـيچ سـبك خاصـي نداشـته     معاني متداول نخست  ،ترتيب. به اين شود مي

اي،  محـاوره شود و سپس معاني مربوط بـه سـبك كتـابي، رسـمي، ادبـي،        ارائه مي ،باشند
  عاميانه و غيره؛

معـاني واژه   درموردتوضيحي  ييابي، گاه  براي تكميل ترجمه و معادل: معنايي تدقيق. 5
  شود؛  بيان مي أمبددر زبان 

ترجمـه   صورت واژه يا گروه واژه از زبان مقصد كه به :مقصد زبان در واژه معادل. 6
هاي  درجهبه مقصد مبدأ پذيري واژگان از زبان   شود، معادل نام دارد. البته معادل  داده مي

در  .گيـرد   مـي  بـر  در را ناپـذيري  معـادل مختلفي دارد كه از داشتن معادل كامل گرفته تا 
اي معادلي در زبان مقصد نباشد، از سه روش براي يـافتن معـادل     ي واژهشرايطي كه برا

بـا   راه هـم كمك كلمات موجود در زبان (درصورت نياز  بهيابي   معادل: شود  ميبهره برده 
ارائـة   ؛فرهنـگ نويسـندة  ي نهـاد  پـيش كمـك معـادل    بـه يـابي    معادل)؛ تفسير توضيح و
 توصيف؛  و توضيح

واژه در  درموردي تر بيشاطالعات  تا كند  ش به كاربر كمك مياين بخ :ارجاعي نظام. 7
عالئم خاصـي   ،نويسي زبان روسي  دهي در نظام فرهنگ  پيدا كند. براي ارجاعها  مدخلساير 

ارجـاع در زبـان روسـي     عالئـم  تـرين  مهم. از شوند كار گرفته مي به كه است مشخص شده
  به موارد زير اشاره كرد:توان  مي



 53   ... ساختار كالن و خردساختار معيارهاي رعايت ميزان تحليل

عبـارت   ،نظر باشند. مثالً مد ةواژكند كه شامل تركيباتي با  ميهايي اشاره   به مدخل: ∆ ـ
  :كند  اشاره مي »мелко« مدخل در мелко плаватьزير به وجود تركيب 

плавать… ∆ …мелко 
 : مثالً ؛مشابه داشته باشد كاربردهايي دارد كه   اشاره به مدخل :<= ـ

по-шведски… => по-норвежски 

تـوان    مـي هـا   آن كنـد كـه در    هايي اشـاره مـي    به مدخل): ينيدبب چنين هم( см.также ـ
 :تر واژه پيدا كرد  درك كامل براياطالعاتي 

отчество … см. также имя, фамилия 

مترادف يا نزديك  معنايي كامالً ازنظرديگر كه  ةواژارجاع يك واژه به  ):ببينيد( ).см( ـ
 :هم باشند به

фото … см. фотография 2 

 اشاره به وجود اطالعات در باالي همان مدخل دارد. : ↑ ـ

شـود و    ها ارائه مـي   اختصار در مدخل صورت بهنظور اطالعاتي است كه : مبرچسب. 8
بـه تعـدادي از    ،اين از پيشيا معادل آن دارد.  أمبداشاره به ويژگي مشخصي از واژه در زبان 

دستوري و ارجـاعي. از انـواع ديگـر ايـن     توضيحات  ازجمله ؛اين توضيحات اشاره كرديم
اي يـا    شناسي، ارزيابي، بسامدي، جغرافيـايي، رشـته   سبكتوان به توضيحات   توضيحات مي

 بودن معنا اشاره كرد. جامعو ميزان  ،تخصصي، ميزان مطابقت معادل

  
  مبدأزبان  منزلة با زبان روسي به دوزبانههاي   معيارهاي استاندارد فرهنگ 4.2

هـاي دوزبانـه كـه از      الزامـات و اسـتانداردهاي تـدوين فرهنـگ     براسـاس  ،پژوهش در اين
بررسي ميزان رعايت  براي مرجع فهرستياند،   شده برگرفتهنگاري روسي   فرهنگهاي  كتاب

بـر   افـزون  فهرسـت هاي دوزبانه ارائه شده است. ايـن    اصول كلي و الزامات تدوين فرهنگ
، در دسـت هـاي    بودن فرهنـگ  استانداردبراي بررسي ميزان اي  سنجه منزلة قابليت استفاده به

هاي جديد و توجـه بـه رعايـت معيارهـا در       شاخصي براي تدوين فرهنگ مثابة تواند به  مي
در  »–«يـا   »+«هر مورد در فرهنگ با عالمت  نبودنيا  بودن. كار گرفته شود بهها  آن تدوين

هـاي    در تحليل فرهنگ فهرست بازبينيز اين نتايج استفاده اشود.   مشخص مي اين فهرست
  آورده شده است. 2روسي به فارسي در جدول 
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  روسي به فارسيهاي  بودن فرهنگ استانداردبررسي  فهرست. 2جدول 
   هاي دوزبانه  الزامات تدوين فرهنگ

 )- وجود (+)، عدم وجود (

فرهنگ   هاي دوزبانه  ساختار فرهنگ  الف) كالن
  كليفسوا

فرهنگ 
فرهنگ   واسكانيان

اوفچينيكووا 
نسخة   و ديگران

  جديد
نسخة 
  اول

 1 مقدمه داشتن + + + +

 2 »راهنماي استفاده از فرهنگ«بخش  داشتن + + + +

 3 اختصاري عالئمفهرست  داشتن + + + +

بخش توضيحات  داشتن توضيحات آواشناسي _ _ _ +
 دستوري

4 
 توضيحات صرفي + _ _ +

 5 الزمهاي  ضميمه داشتن »آوانگاري حروف«جدول  _ + _ +
 جغرافياييهاي    فهرست نام + + + _

 6 فهرست منابع داشتن + + + +

 7 جامعيت و مانعيت انتخاب واژگان + + + +

 8 مطابقت ترتيب قرارگيري واژگان با هدف و مخاطب فرهنگ + + _ +

 9 ها  يافتن سرمدخلِ  سهولت + + + +

 10 ها  سهولت يافتن معادل + _ + +

 11 ها  دقت قرارگيري سرمدخل + + + +

  دوزبانههاي   ج) خردساختار فرهنگ 
 12 ها سرمدخلاطالعات آوايي براي  داشتن آوانويسي _ _ _ +
 ضربه + + + +

 ها  آوانويسي معادل + + _ _

ها و   اطالعات آوايي براي معادل داشتن
 ها  مثال

13 
  ها  آوانويسي مثال _ _ _ _
 ها  ضربه روي معادل _ _ _ _

  ها  ضربه روي مثال + + + _

+ _ _ + 
هدايت 
 نحوي

اطالعات 
اطالعات دستوري براي  داشتن نحوي

 ها  سرمدخل
14 

 اطالعات صرفي + + + +

 سازي واژهاطالعات  + + _ +

+ + + + 
هدايت 
 نحوي

اطالعات 
ها و   اطالعات دستوري براي معادل داشتن نحوي

 ها  مثال
15 

 اطالعات صرفي _ _ _ _

 سازي واژهاطالعات  _ _ _ _

 16 ها (درصورت نياز)  تدقيق معنايي سرمدخل + + + _
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   هاي دوزبانه  الزامات تدوين فرهنگ
 )- وجود (+)، عدم وجود (

فرهنگ   هاي دوزبانه  ساختار فرهنگ  الف) كالن
  كليفسوا

فرهنگ 
  واسكانيان

فرهنگ 
اوفچينيكووا 
  و ديگران

 17  ها  شناسي براي سرمدخل  توضيحات سبك داشتن + + + +

 18 توضيحات ارجاعي داشتن + + + +

 19 »راهنماي استفاده از فرهنگ«ي با بخش مطابقت متن اصل _ _ _ +

 20 مثال داشتن + + + +

 21 ها  سرمدخلي يامالدقت  + + + +

 22 ها  معادلي يامالدقت  _ _ _ _

 23 ها  دقت معادل _ _ _ _

ارائه شـده اسـت، بـه     2شكل كلي در جدول  بهكه  گرفته، تحليل انجام براساس ،درادامه
و توضـيح ميـزان رعايـت اسـتانداردهاي     هـا   فرهنـگ ز ايـن  ا هريـك هـاي    بررسي ويژگي

  .شود پرداخته ميها  آن درنگاري  فرهنگ

  فارسي به روسي فرهنگ 1.4.2
 يعلـ  تصـحيح  بـه  و بـديع . م. ش فروغيـان، . آ. گ اوفچينيكووا،. ك. اي نوشتةاين فرهنگ 

 ةمقدمـ ر د كهطور همانم است.  1965 شده به سال چاپ يسكوفل. س. پ .و يف و اسداهللا
روسـي بـه فارسـي متـون     ترجمـة  اين فرهنگ ذكر شـده اسـت، كـاربرد اصـلي آن در     

، تكنيـك  پلـي نگارش فارسـي متـون    چنين هماجتماعي، علمي و  ـ فرهنگي، سياسي  ـ ادبي
الفبـايي  ها  سرمدخلاقتصادي، فرهنگي و تاريخي، مطبوعات و راديوست. ترتيب قرارگيري 

هاي مقدمه،   سي استفاده شده است. اين فرهنگ از بخشو در فرهنگ از آوانويسي رو است
اختصـاري، جـدول الفبـاي روسـي، پيكـره و       عالئـم راهنماي استفاده از فرهنگ، فهرست 

  است.  شده  تشكيل )دستوري و زباني، توضيحات هاي جغرافيايي  (فهرست نامها  ضميمه
توجه  قابلن به تعداد مي توا» اوفچينيكووا و ديگران« فارسي به روسي فرهنگاز مزاياي 

توضـيحات   داشـتن  تر و مهمها  سرمدخلاطالعات دستوري براي  داشتن)، 36000واژگان (
اي دستور و ابزارهاي بيان در روسي و فارسـي)   مقايسهدستوري در انتهاي فرهنگ (بررسي 

داراي گذرد، بسياري از واژگان  ميكه از انتشار فرهنگ مدت زيادي  جايي آن از اما ،اشاره كرد
كاربرد  كمو درعوض تعداد زيادي از واژگان قديمي و  نيستدر زمان معاصر در آن  كاربرد

  خورد.  چشم مي به
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  .شود  هاي اين فرهنگ برشمرد، اشاره مي  توان از كاستي  مواردي كه مي ،ادامه در
در اين فرهنگ بـراي سـهولت   : ها ضميمهجدول آوانگاري حروف در بخش  نداشتن

جدول  نداشتن، اما اند شدههاي فارسي كلمات آوانگاري   روس زبان، معادل ربرانِكا ةاستفاد
  باشد؛  ساز اند براي كاربران مشكلتو  مي كاررفته بهآوايي  متعالمرجع براي هر 

مختلفي هاي  صورت بهبسياري از واژگان در زبان فارسي : ها معادلمشكالت آوانويسي 
هـاي اشـتباه يـا      ندگان فرهنگ، در بعضي موارد تلفظشوند. باوجود تالش گردآور ميتلفظ 
ارائـه   3 در جـدول هـا   آن كاربرد براي برخي از واژگان ارائه شـده اسـت كـه برخـي از      كم
  است.  شده

  واژگان يحصح آوانويسيراه  هم كاربرد به كم يااشتباه  هاي آوانويسياز  ي. برخ3 جدول
واژه روسي و معادل آن در فرهنگ 

 و ديگراناوفچينيكووا 
آوانويسي واژه درفرهنگ اوفچينيكووا 

 و ديگران
 آوانويسي صحيح

дегустация       چشش Чӓшешششچ Чешешشچِش 
кровопускание   حجامت hӓджамӓт  تجامح hеджамӓт  تجامح 

апартамент  آپارتمان Апартоманآپارتُمان Апартеманمانآپارت 

راهنمـاي اسـتفاده از   « در بخشِ»: اي استفاده از فرهنگراهنم«مطابقت پيكره با بخش 
شـكل مثـال    بهاشاره و پرسشي هم  و رفي ضماير ملكيصهاي  شده كه حالت ذكر» فرهنگ

 راه هـم  بـه  ،حروف الفبا براساس ،مستقل يشود و هم مدخل  در مدخل ضمير اصلي ارائه مي
مثـل   ،راي بعضي از ضماير ملكياما ب ،شود  فرهنگ درج مي ةپيكرارجاع به ضمير اصلي در 

мой صرفي نه در مـدخل ضـمير اصـلي و نـه در مـدخل جداگانـه       هاي  (مال من)، حالت
  .اند نشده   ذكر

واژگان نويسي  سرهمدر  ويژه بهازاشتباهات اماليي  بسياريموارد : ها معادلي يدقت امال
  آمده است. 4دول ي اشاره كرد كه در جتوان به موارد  مي ازجملهخورد كه   چشم مي به

   فارسي واژگانهاي  معادل يحصح نگارشاز  هايي نمونه. 4 جدول
 معادل صحيح معادل واژه در فرهنگ اوفچينيكووا و ديگران روسي در فرهنگ اوفچينيكووا و ديگران ةواژ

дромадер  كوهان يكشتر  يككوهانشتر 

храбрец دالور  دل آور  
волосатый پشمالو  آلو پشم  
досканально نكته به نكته  نكته بنكته  
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 معادل صحيح معادل واژه در فرهنگ اوفچينيكووا و ديگران روسي در فرهنگ اوفچينيكووا و ديگران ةواژ

помыться كردن شو و شست  شستوشو كردن  

крановщик ةكنند اداره ركارگ  يلكاگر اداره كننده جرثق 
  يلجرثق

лабиализация يتلفظ شفاه  يتلفظ شفه  
донять كردن ذله  زله كردن  

магнитить كردن يسيمغناط  كردن يسيمقناط  
пузырь تاول  طاول  

كـاربرد و يـا     شده در فرهنگ نامفهوم يـا كـم   ارائههاي   : تعدادي از معادلها معادلدقت 
  آورده شده است. 5ها در جدول  هايي از اين معادل . نمونهندا   منسوخ شده

  فارسي واژگان يحصح يها همراه معادل به منسوخ واژگان روسي كاربرد يا كم يا نامفهوم هاي لمعاد .5 جدول
 معادل صحيح معادل واژه در فرهنگ اوفچينيكووا و ديگران فچينيكووا و ديگرانواژه روسي در فرهنگ او

лепет…детский ~ وروركردن سخنان بچگانه 

чайхана خانه چاي  قهوه خانه  
крестец استخوان خاجي  عظم عجز  

копчик استخوان   عصعص
  دنبالچه

вколоть فروكردن  خالنيدن  
авансировать ]دادن  قبل پولاز   ] پيشكي دادنپول  
авитаминоз كمبود ويتامين  [مرض] بي ويتاميني  
отчаянность تهور  دليري بي شعورانه  
беспринципный  اصول بي  اصول, بي پرنسيپ, ابن الوقتبي  
волчий аппетит (زياد) اشتهاي زياد  اشتهاي خركي  

волчья ягода هاي   ميوه  انگور سگي
  جنگلي سمي

вице-консул نايب كنسول  سولويس قن  

  فرهنگ روسي ـ فارسي 2.4.2
 تصحيح به آن جديد ةنسخ م چاپ شد و 1986 آن در اول ةنسخ كه واسكانيان. آ. گنوشتة 

روسـي   ةواژ 30000اول ايـن فرهنـگ شـامل     ةنسخ .چاپ رسيد م به 2012 در شجاعي. م
فرهنـگ بـراي    كه در مقدمـه ذكـر شـده، ايـن     طور آنبه فارسي است. ها  آن ةمعيار و ترجم
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زبان تدوين شده  فارسيزبان و  يروسو ساير كاربران  ،، مترجمانداناتاسدانشجويان،  ةاستفاد
تخصصي  ـ سياسي و نيز واژگان پركاربرد علمي ـ به واژگان اجتماعي ،است. در اين فرهنگ

فاده از ها بـا اسـت    اي است. معادل النه ـ توجه ويژه شده است. نظام قرارگيري واژگان الفبايي
مقدمـه، فهرسـت منـابع، جـدول     هـاي   بخشاين فرهنگ از  اند. آوانويسي شده الفباي التين

هاي جغرافيايي، فهرست اختصارات پركـاربرد،    ها (فهرست نام  الفباي روسي، پيكره، ضميمه
هـا، توضـيح اصـول آوانويسـي) و فهرسـت منـدرجات         آن ةريشقاعده و   فهرست افعال بي

  تشكيل شده است.
جديـد، كـه بـا تصـحيح     نسـخة   واژه است. در 32000جديد اين فرهنگ شامل نسخة 

هـاي اخيـر وارد زبـان      شده است، واژگان جديدي كه در سـال  راه همدكتر محسن شجاعي 
ي فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـي    نهـاد  پـيش هـاي    واژه چنين همروسي و فارسي شده و 

و مترجمان تدوين شـده  استادان دانشجويان و دة استفاجديد نيز براي نسخة اند.   منظور شده
 تغييراتي و خردساختار فرهنگساختار  كالندر  ،سهولت كاربران روسي و ايرانيمنظور  بهو 

ها شـده و آرايـش     آوانويسي معادل گزين جايگذاري   كه اعراب اين ازجمله؛ است شدهداده 
هـاي زيـر تشـكيل      جديد از بخشنسخة . است اي به آرايش الفبايي تغيير يافته النهـ  الفبايي

آوانگـاري  « شده است: فهرست مندرجات، مقدمـه، راهنمـاي اسـتفاده از فرهنـگ، جـدول     
جغرافيايي، هاي  نام(فهرست ها  ضميمهپيكره،  ، فهرست اختصارات، الفباي روسي،»حروف

تـوان گفـت     ها، منابع). مي  آنريشة و قاعده  بي، فهرست افعال كاربرد پرفهرست اختصارات 
بـودن كمـك    اقتصـادي اول بـه رعايـت اصـل    نسخة اي در  النهـ  كه استفاده از نظام الفبايي

در  وجـو  جسـت جديـد باعـث سـهولت    نسـخة  كرد، اگرچه استفاده از نظام الفبايي در   مي
ها، توضيح   توان به آوانويسي معادل  اين فرهنگ مي نسخة اولفرهنگ شده است. از مزاياي 

ـ   اصول آوانو تـرين  مهـم هـا اشـاره كـرد.      سـازي سـرمدخل    رفي و واژهيسـي، اطالعـات ص 
 و نيز دربرگرفتن واژگان جديـد روسـي و فارسـي    ،آرايش الفبايي جديد،نسخة هاي   مزيت
 ةشـد  انجـام هـاي    بررسي براساسگرچه تعدادي از واژگان جديد از قلم افتاده است. است، 

كـه   شـود  مشـاهده مـي  وتي در ايـن دو فرهنـگ   و نقاط قـ ها  كاستي، فهرست بازبينيطبق  
  خواهد شد.اشاره ها  آن به ،ادامه در

فرهنـگ   درموردكه  طور همان :ها ضميمهدر بخش » آوانگاري حروف«جدول  نداشتن
 نسـخة اول رود. در   مـي شمار  بهشد، نبود اين اطالعات از نقايص فرهنگ  بيان» اوفچينيكوا«

جديـد فاقـد ايـن     ةنسـخ ويسي ارائه شده اسـت، امـا   ، توضيحات آوان»واسكانيان«فرهنگ 
  اطالعات است.
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استفاده  علت : بهترتيب قرارگيري واژگان با هدف و مخاطب فرهنگ نداشتن مطابقت
مشـترك در   ةريشـ بـا   واژگانِ ،»واسكانيان«فرهنگ  نسخة اولاي در  النه ـ از آرايش الفبايي

 به باتوجهز واژگان مدخل مستقل ندارند. بسياري ا ،به همين دليل واند  شده ذكريك مدخل 
از سـاختي   واژهشـناختي و   زبان ةاوليكاربران اطالعات  تا نياز استاي  النهكه در آرايش  اين

با استفاده از آرايـش الفبـايي، فرهنـگ     تا جديد سعي شده ةنسخداشته باشند، در  مبدأزبان 
 ةنسخدر  كه رسد  نظر مي به ،بنابراين .دشوتر  ي كاربردشناختي  براي افراد فاقد اطالعات زبان

 ستادانادانشجويان و  در مقايسه بادر اولويت كاربردي تر  عموميجديد مترجمان و كاربران 
 ةمقدمـ در  كـه  رود، اما بهتر اسـت   شمار نمي بهاين مورد نقص فرهنگ  ،هبتاند. ال  قرار گرفته

  شود. اصالح اين نكته فرهنگ
موجـب ، »واسـكانيان «فرهنـگ   جديـد  ةنسخايش الفبايي در آريافتن معادل:  سهولت 

و  писатель ةواژبـراي نمونـه،    ادامه، شده است. درها  معادلسهولت كار با فرهنگ و يافتن 
ي مدخل را در وجو جستخوبي سهولت  بهمدخل آن در هر دو نسخه آورده شده است كه 

  دهد:  جديد نشان مي ةنسخ

  قديم ةنسخ          جديد ةنسخ
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هـا    اطالعات آوايـي سـرمدخل  : ها معادلو ها  سرمدخلاطالعات آوايي براي  نداشتن
ايـن فرهنـگ   نسـخة  يـك از دو   چهـي زبان مفيـد اسـت كـه در     فارسيبراي كاربران  ويژه به

  نشده است.  ارائه
شـده  ها  معادلآوانويسي  گزين جاي گذاري اعراب، »واسكانيان«جديد فرهنگ  ةنسخدر 

طـور كامـل انجـام نشـده، بلكـه در بسـياري مـوارد         بـه  تنهـا  نهگذاري   اباست، اما اين اعر
مربوط بـه كـدام سـطر     كه توان تشخيص داد  و نمي است زير و زبر درهم شدههاي  حركت

  ):174: 1393(گلكار  به مثال زير توجه كنيد ،است. براي نمونه

  
سـازي در    ژهاطالعـات دسـتوري و وا  هـا:    براي سرمدخل نداشتن اطالعات دستوري

 انزبان ياول روس ةدرجكه كاربران در  اين به باتوجه، اما نيامده استجديد اين فرهنگ  ةنسخ
  .رود شمار نمي هستند، نبود آن نقص فرهنگ به

 درمـورد گونـه كـه     همـان مطابقت متن اصلي با بخش راهنماي اسـتفاده از فرهنـگ:   
، мой, ваш, наш از ضماير ملكي مثل شد، براي بعضي  گفته» اوفچينيكوا و ديگران«فرهنگ 
فرهنگ ذكر شده است، نـه در مـدخل    ةمقدمچه در  آنرغم  به ،ها  مدخلصرفي هاي  حالت

  .اند نشدهضمير اصلي و نه در مدخل جداگانه ذكر 
اشـتباهات اماليـي در   » واسـكانيان «فرهنـگ   ةنسـخ : در هـر دو  ها  دقت اماليي معادل

و بعضي دوبـاره تكـرار    جديد اصالح شده ةنسخدر ها  از آن. بعضي شود ديده ميها   معادل
  .است شدهجديد اشتباهاتي اضافه  ةنسخدر  يگاهكه  اينضمن  است، شده

آمـده   6ي كه در جـدول  توان به موارد  اشتباهات تكرارشده در هر دو نسخه مي ازجمله
  .اشاره كرداست، 

  واسكانيان فرهنگ ةنسخ دو تكرارشده در يياشتباهات امال هايي از نمونه. 6 جدول
 معادل صحيح فرهنگ واسكانيان ةنسخمعادل واژه در هر دو  روسي در فرهنگ واسكانيان ةواژ

Допекать كردن ذله نزله كرد 

Гурьб ازدحام  ازدهام  
Пухлый لوĤوچله چاق  گوشت  

Десантник تكاور  تك آور  
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 7هـا در جـدول    خـي از آن بر كـه  اند شدهجديد اصالح  ةنسختعدادي از اشتباهات در 
  است.  آمده

  يانفرهنگ واسكان يدجد ةشده در نسخ اشتباهات اصالح هايي از نمونه .7 جدول

اول فرهنگ ة معادل واژه درنسخ روسي در فرهنگ واسكانيان ةواژ
 واسكانيان

 جديد ةمعادل صحيح در نسخ
 فرهنگ واسكانيان

Двойня دوقلو دوقولو 

Достойно يستهحو شان به  يستهبنحو شا  
Местность باتالقي زمين  باطالقي زمين  
Микроавтобус بوس ينيم  ينيبوسم  
Баскетбол بسكتبال  باسكتبال  

Бефстроганов استروگانوف يفب  استرگان بيف  
марафонский бег ماراتن يدو  دو مراتن  

در  نتـوا  مـي  را ايـن اشـتباهات   ةازجمل. است  شدهجديد وارد  ةنسخاشتباهاتي نيز در 
  مشاهده كرد. 8جدول 

  واسكانيان فرهنگ جديد نسخة در جديد اشتباهات از هايي نمونه. 8 جدول

 جديد ةنسخمعادل واژه در  روسي در فرهنگ واسكانيان ةواژ
 معادل صحيح فرهنگ واسكانيان

Массированный دار دامنه يغاتتبل دامنه دار يعاتتبل 
глазго (в списке 

географических названий) گالسكو  رگالسكو  
малайский архипелаг (в списке 
географических названий) مالزي جزاير  يمالز يرجرزا  

شـده نـامفهوم يـا     ارائـه هـاي    تعدادي از معـادل » واسكانيان«در فرهنگ ها:   دقت معادل
 .نـد ا شـده جديد اصالح شـده و بعضـي تكـرار     ةنسخبعضي در  ،ند. از اين تعداد كاربرد كم

  مشاهده كرد. 9در جدول  توان  مي را شده اصالحاز اشتباهات  هايي نمونه
  واسكانيان فرهنگ جديد نسخة در اشتباه هاي معادل اصالحاز  ييها . نمونه9 جدول

فرهنگ  نسخة اولمعادل واژه در  روسي در فرهنگ واسكانيان ةواژ
 واسكانيان

 جديد ةمعادل صحيح در نسخ
 فرهنگ واسكانيان

Позвоночный دار مهره ذوفقار 

Беспринципность بودن عقيده بي  يپيپرنس يب ،يتعدم اصول ،يدتيعق يب  
другII…беспокоиться ~ о друге بودن ديگر هم نگران  بودن نگران ديگر هم از  

Морозостойкий سرما دربرابر مقاوم ،ضدسرما  نترس سرما  
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 شـده اسـت  اشـاره   10در جـدول   ارديجديد به مـو  ةنسخشده در  تكراراز اشتباهات 
  :)182 -  176: 1393(گلكار 

  هايي از اشتباهات تكرارشده در نسخة جديد فرهنگ واسكانيان . نمونه10 جدول

فرهنگ  جديدنسخة معادل واژه در  روسي در فرهنگ واسكانيان ةواژ
 معادل صحيح واسكانيان

бинокль يدوچشم يندورب يندورب 

марионетка يباز شب يمهخسك عرو  عروسك  
лошадиная  ... лошадиная сила اسب بخار  قوه اسب  
мышь …легучая мышь خفاش  موش كور، شب پره  
птичий …птичье гнездо پرنده يانةآش  النه مرغ  

cвинка يوناور  ذبحا، ذبحه  

  فارسي به روسي فرهنگ 3.4.2
 1975 است كه در سال نيانبه تصحيح گ. آ. واسكا نوشته و س. د. كليفسوااين فرهنگ را 

يـك فرهنـگ آموزشـي شـامل     » كليفسوا« فارسي به روسي فرهنگچاپ رسيده است.  م به
ايرانـي تـدوين شـده اسـت. فرهنـگ      آموزان  زبانواژه است كه براي دانشجويان و  11000

ها با حروف الفباي التين ارائـه شـده اسـت. ايـن       و آوانويسي سرمدخل داردآرايش الفبايي 
هـا   ضميمهاز مقدمه، راهنماي استفاده از فرهنگ، متن اصلي، مقدمه به زبان فارسي،  فرهنگ

، فهرست اختصارات، توضـيحات آواشناسـي و صـرف    قاعده بي(فهرست تعدادي از افعال 
بخـش   بـه تـوان    اين فرهنـگ مـي   هاي ويژگي ترين مهم. از تشكيل شده است زبان روسي)

نيـز  هايي  كاستي. اشاره كردها   وانگاري سرمدخلآ ،توضيحات دستوري، اطالعات دستوري
  شود. ادامه آورده مي دركه  شود ديده ميدر اين فرهنگ 

ديده ها   در اين فرهنگ نيز اشتباهات اماليي در تعدادي از معادلها:   دقت اماليي معادل
  .)11شود (جدول  مي

  يفسوارهنگ كلف فارسي هاي معادل در اماليي اشتباهات از هايي نمونه. 11 جدول
 معادل صحيح معادل واژه در فرهنگ كليفسوا روسي در فرهنگ كليفسوا ةواژ

восторгаться وجدآمدن به  آمدن بوجد 

вскоре زودي به  يبزود  
мыться كردن شو و شست  كردن شستوشو  
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 معادل صحيح معادل واژه در فرهنگ كليفسوا روسي در فرهنگ كليفسوا ةواژ

штукатур كار گچ  كار گج  
глотать دادن قورت  دادن غورت  

золотой… ~ое время طاليي وراند  طالني دوران  
миллиард ميليارد  مليارد  
магнит مغناطيس  مقناطيس  
монгол مغول  مغل  
пузырь تاول  طاول  

هـاي   تـوان نمونـه    ، مي»كليفسوا«فرهنگ  فارسي هاي  : براي برخي معادلها  دقت معادل
  ذكر شده است. 12كرد كه در جدول  نهاد پيشبهتري 

  كليفسوا فرهنگ براي نهادي پيش تر  پسنديده يفارس يها . معادل12 جدول
 ي نگارندهنهاد پيشمعادل  معادل واژه در فرهنگ كليفسوا روسي در فرهنگ كليفسوا ةواژ

чайка دريايي مرغ ياغو 

включать\включить … ~ радио كردن روشنرا  راديو  كردن باز را راديو  
гнаться كردن تعقيب  كردن تعاقب  

، دور از انتظـار  گـذرد  مـي هـا   آن از انتشـار  ها كه سال ها گفرهنچنين اشتباهاتي در اين 
ديـده  هـا    از فرهنـگ  هريـك  واژگـان در نويسـي   سـرهم نيست و برخي از اشكاالتي كه در 

  .استزمان حال  بانگارشي در آن دوران  شيوة تفاوت علت به شود، مي
  

  گيري . نتيجه3
كلي در صورت  بهتدوين فرهنگ  توان گفت كه اصول كلي  مي ،شده هاي انجام بررسيطبق بر

چشـم   بـه هـا   آن اشـكاالت مـوردي در   فقـط رعايـت شـده و   خوبي  بههاي يادشده   فرهنگ
 ةحـوز نقـاط قـوت و ضـعف در     تـرين  مهـم از  ،شده انجامهاي   پژوهش براساس. خورد مي

  موارداشاره كرد: اين توان به  شده مي يادهاي   و خردساختار فرهنگساختار  كالن
  ساختار كالن ظرازن) الف

هـا    فرهنـگ  ةهمراهنماي استفاده از فرهنگ) در  و مقدمه مانند داشتنساختار كلي ( ـ
  ؛است طلوبم

جديـد فرهنـگ    ةنسـخ و » كليفسـوا «زبـان، فرهنـگ    فارسيتوجه به مخاطب  ازنظر ـ
  ند؛تر كاربرديبراي اين كاربران » شجاعيـ  واسكانيان«
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  ؛ها برتري دارد  بر ديگر فرهنگ »اوفچينيكوا«تعداد واژگان، فرهنگ  ازنظر ـ

گذرد، واژگـان جديـد     ها مي  كه مدت زمان زيادي از تدوين اين فرهنگ اين به باتوجه ـ
جديـد فرهنـگ    ةنسـخ در  فقـط و  نيامـده اسـت  ها   فارسي و روسي در اين فرهنگ

  ؛اند شده فزودهاتعدادي از اين واژگان  »شجاعيـ  واسكانيان«
ي وجـو  جسـت ، سـهولت  »شـجاعي ـ  واسكانيان«هنگ جديد فر ةنسخدر  مهم ةنكت ـ

توجه ويـژه بـه واژگـان     چنين همها و وجود واژگان جديد روسي و فارسي و   معادل
  ؛مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي است

هاسـت، مـوارد     تر از ديگر فرهنگ  تعداد واژگان پايين ازنظرگرچه » كليفسوا«فرهنگ  ـ
  .خورد  چشم مي به ي ديگرها  ر از فرهنگت معيارها در آن كم نكردن رعايت

  خردساختار ازنظر) ب
هـاي كـاربردي بـراي فهـم بهتـر معنـاي مـدخل و          در هر سه فرهنگ، وجـود مثـال   ـ

   ؛كاربردشناسي آن بسيار مناسب است
 شود؛ ديده ميها اشكاالت اماليي   فرهنگ ةهمدر  ـ

ذكـر  هـا   آن رد زيـادي در كارب  ، واژگان منسوخ و يا كمها فرهنگقدمت اين  به باتوجه ـ
بسـياري از ايـن    »شـجاعي ــ   واسـكانيان «جديـد فرهنـگ    ةنسـخ كه در  شده است
 اند.  شده اصالحاشكاالت 

 فرهنـگ  ساختار و توجـه بـه مخاطـب ايرانـي      كالن ازنظر، گرفته انجام ةمقايس به باتوجه
و  ،»ا و ديگـران اوفچينيكـو «فرهنـگ   تعداد باالي واژگانْ ازنظر ،»كليفسوا« فارسي به روسي
بـر ديگـر   » واسـكانيان «جديد فرهنگ  ةنسخ جديد روسي و فارسيهاي  شمول واژه ازنظر

  ها برتري دارد.  فرهنگ
گـوي نيـاز كـاربران     پاسخ حاضرهاي روسي به فارسي   توان گفت كه فرهنگ  كل، ميدر
ـ كه در  ي ضروري استو تدوين فرهنگ روسي به فارسي مناسب يستندزبان ن فارسي دوين ت
  شده باشد.زبان توجه   كاربران فارسيهاي  نياز به اول ةدرجآن در 
 

  نامه كتاب
 بـا  واسـكانيان،  گرانـت ( فارسـي  به روسي فرهنگ ديجد راستيو ينقد وبررس«، )1393( گلكار، آبتين
 .8ش  ،نويسي فرهنگ، »)شجاعي محسن همكاري
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تصحيح محسـن شـجاعي، تهـران:     به، يفرهنگ روسي به فارس، )1391( آوانسوويچ گرانت واسكانيان،
  فرهنگ معاصر.
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