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Abstract
In this study, the “Descriptive Glossary of Lexicography” compiled by Fariba Ghatreh has
been described and evaluated. To do so, on the one hand, the formal appearance of the

book concerning the principles of scientific writing has been taken into account, and on the

other hand, the content of the book regarding the whatness and the importance of the

materials presented has been scrutinized. Concerning the view that the author has been

successful in compiling the first “Descriptive Glossary of Lexicography” in Persian, it is
extremely valuable, but at the same time, some shortcomings meet the eyes while looking

deeply into the book. From the formal point of view, mechanics of writing, proper use of

some fonts and sizes for entries and subentries, italicizing or non-italicizing the entries,

alphabetical order, reference system and layout of the pages, the book lacks some degree of

inconsistency. From the content point of view, some faults are observed in the book, among

which they can be referred to as the lack of crystal clear definitions for some entries,

overlapping entries, the absence of some necessary terms in lexicography, some blind and

confusing references and lack of examples and tables.
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چکیده
ــه،  ــن مقال ــواژهدر ای ــگۀنام ــا رویکــردي  ۀنوشــتنویســیتوصــیفی فرهن ــا قطــره ب فریب

هـاي  انتقادي موردنقد و بررسی قرار گرفته است. براي ایـن منظـور، هـم جنبـه    ـتوصیفی
علمی موردتوجه قرار گرفته و هـم  صوري و ساختاري کتاب از نظر رعایت اصول نگارش

محتواي کتاب از منظر چیستی و اهمیت مطالب مندرج در آن بررسی شـده اسـت. از ایـن    
فارسـی، فرهنـگ تخصصـی واژگـان     بار در زبـان اولینمؤلف توانسته است براي بابت که

و توصیف کند، کـار  ،یابیمعادلرا با استفاده از منابع معتبر گردآوري، نویسی فرهنگةحوز
حال ایرادهایی نیز بر این کتـاب  مند و درخور توجهی صورت گرفته است، اما درعینارزش

مناسـب بـراي   ةانـداز استفاده از قلم و درنگارش،ةشیولحاظبهاست. از نظر صوري وارد
، ترتیـب الفبـایی، نظـام    هـا واژهنکـردن برخـی   ایرانیککردن یاایرانیکها، برخی زیرمدخل

. از نظر محتـوایی هـم   شودمیدر کتاب دیده هایی ناهماهنگیبندي صفحهدرو،دهیارجاع
بـه نبـود حـدومرز دقیـق در تعریـف برخـی       توان میا هکه از میان آنداردکتاب ایرادهایی 

هـاي ضـروري   برخـی واژه ، فقـدان قصنـا برخی تعـاریف بسـیار کوتـاه و    ۀارائ، هامدخل
، هـا نـام کننده براي کاربر، نبود جدول اعالم، ، ارجاع کور و گاهی اوقات گیجنویسیفرهنگ

مثـال مناسـب در   ۀارائـ عـدم  چنـین همو ،عالئم آوایی و برخی کدهاي دستوري موردنیاز
برخی موارد ضروري اشاره کرد.
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. مقدمه1
کلیـت و  مرحلۀ هاي بشر، علوم مختلف نیز از گام با پیشرفتکنونی، همۀتوسعدر دنیاي روبه

و کنند میگویی سوق پیدا تیزبینی، ظرافت و دقیقسوي دقت، بهو گیرند میفاصله گویی کلی
هـاي  حـوزه ترشـدن علـوم در   رونـد. بـا تخصصـی   ترشدن پیش میسوي هرچه تخصصیبه

اي حـوزه که هر طوريه، بشوندمیها نیز دقیق و تخصصی مختلف، واژگان و اصطالحات آن
آن، مـورد  بـراي بحـث در  و کنـد  مـی خاص خود را پیـدا  )metalanguage(از دانش، فرازبان

تـرین  اساسـی که واژگـان تخصصـی در هـر دانشـی     اجناچار باید با آن فرازبان آشنا بود. ازآنبه
تعـاریف  ارائۀ دستی در و یک،هرچه دقت، روشنی،دهندآن دانش را تشکیل میبخش فرازبان

نشـر و  چنـین هـم مـوردنظر و  زمینـۀ  یابی بـه تفـاهم علمـی در    تر باشد، دستها بیشبراي آن
قاعـده  علمـی از ایـن  ايرشتهۀمثاببهنویسی نیز خواهد بود. فرهنگتر آسانگسترش آن بهتر و 

واژگان کلیدي فرازبان آن صورت گیرد.ارائۀ دستی در نیست و بایستی دقت و یکامستثن
ایـن  هـا  زنیگمانهاي دیرینه دارد. برخی شواهد و نویسی در کشور ما سابقهسنت فرهنگ

يزنـد پهلـو  ۀنامـ واژهیا ایوكاویمسابقه را به قرن سوم یا چهارم هجري در تألیف فرهنگ 
). گروهی دیگـر قـرن پـنجم هجـري و     1386؛ هاشمی میناباد 1378(تفضلی دهند مینسبت 

را منصـور بـن االزمان قطران شرفسالفرفی لغۀتفاسیرسغدي و ابوحفضۀرسالآثاري چون 
در تـرین فرهنـگ موجـود    قـدیم امـا  ؛)1380دانند (معین در ایران مینویسی فرهنگسرآغاز 

ـ لغـت کـه بـه   وسی مربوط به قرن پنجم هجري اسـت طاسدي مۀنالغت،زبان فارسی رسفُ
تـألیف و تـدوین   مـورد  اي درهـاي پراکنـده  معروف است (همان). از آن زمان به بعد تـالش 

،انـد ستایشاست که همگی درخور تقدیر و مختلف در کشور ما صورت گرفتههاي فرهنگ
انـد، اکثـر   چاپ رسـیده بهاخیر ۀدهکه در یکی دو شمار انگشتغیراز مواردي معدود و بهاما 
ارچوب نظـري خـاص و بـدون درنظرگـرفتن معیارهـاي      هها بدون توجه به پشتوانه و چآن

ايرشـته منزلـۀ بـه نویسـی  فرهنـگ کـه  درحالی،اندتحریر درآمدهۀرشتبهجهانی ةشدپذیرفته
المللـی  بینشده و اي است که قواعد و اصول پذیرفتهدانشگاهی، فعالیتی کامالً علمی و حرفه

هنگام تدوین فرهنـگ بایسـتی   بهنویس ) که هر فرهنگHartmann 1983خاص خود را دارد (
.  کندها توجهبه آن

سـو و پیـدایش   هـاي مختلـف ازیـک   فرهنـگ ما بـه تـألیف و تـدوین    ۀجامعنیاز کنونی 
دیگـر، لـزوم   هـا ازسـویی  و ابزارهاي نوین علمـی بـراي تـدوین فرهنـگ    ،ها، روشهانظریه

را در نویسـی  فرهنـگ هاي هاي علمی براي فعالیتو تدوین چارچوب،دهیبازنگري، سامان
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نـدان ایـن حـوزه،    مهگران و عالقـ همت پژوهشبهکشور ما ایجاب کرده است. در این مسیر 
اسـت  تحریر درآمدهۀرشتبهدانشگاهی ۀرسالو ،نامهچندین ترجمه، شمار زیادي مقاله، پایان

نـد.  گذاراثرهـا بـر آن وانـد سـهیم نویسـی  فرهنگمبانی نظري و دانش يارتقاکه همگی در 
است گـام  همت فریبا قطره صورت گرفته بهکه نویسیفرهنگیفیتوصۀنامواژهتألیف کتاب 

در را این کتـاب ین بارنخست» نشر نویسۀ فارسی«.استدانش این حوزه يارتقادر یمهم
نویسـی و  شدن مسیر فرهنـگ ترعلمیۀزمینتواند این اقدام میچاپ کرده است.1396سال 

سازد و بستر مناسـبی را بـراي   هموارازپیشبیشروزآیندکردن این رشته را در کشور ما 
فـراهم  نویسـی  فرهنـگ هاي دقیـق و بـزرگ   نهایت انجام پروژهبعدي و درهايپژوهش

کـه  نویسـی فرهنـگ یفیتوصـ نامـۀ واژه، در این نوشـتار به چنین دیدگاهیتوجهبا. آورد.
انتقـادي ــ توصـیفی بر چهار بخش است، معرفی شـده و سـپس بـا رویکـردي     مشتمل

موردنقد و بررسی قرار خواهد گرفت. براي نیل به این مقصود، پس از مقدمه در بخـش  
گـاه در بخـش سـوم محتـواي کتـاب و      آن.دشومیدوم ابتدا ساختار کلی کتاب معرفی 

فارسـی بـه   ۀنامـ واژهتوصیفی و ۀنامواژههاي صوري آن در دو زیربخش جداگانه (جنبه
گیـري  در بخـش چهـارم نتیجـه   درنهایـت  گیـرد و  میانگلیسی) موردنقد و بررسی قرار

.خواهد شدپژوهش ارائه 

. ساختار کلی کتاب2
دهـی و تـدوین   صفحه سامان211رقعی و در قطعدر نویسیفرهنگیفیتوصۀنامواژهکتاب 

شده است. پدیدآور کتاب فریبا قطره و ویراستار علمی و فنی آن آزیتا عباسـی هـردو عضـو    
1396در سـال راایـن کتـاب  پارسـی ۀنشر نویسـ .هستندعلمی دانشگاه الزهرا (س) ت ئهی

در صـفحات  دارد.هـاي متعـددي   خـش باست. کتاب ده کربازار ۀروانبار چاپ و اولینبراي 
کتــاب در ســازمان اســناد و ۀشناســنامآغــازین از ســمت راســت، عنــوان کتــاب و مؤلــف، 

نشـر و توزیـع، توضـیح    ومشخصات عوامل چـاپ ملی جمهوري اسالمی ایران، ۀخانکتاب
هـاي دیگـر   . بخشخوردمیچشم بهی یاهداۀصفحو ،کار رفته در کتاببهنوعِ کاغذ مورددر

توصـیفی نامـۀ واژه«و ،»منابع«، »انگلیسیبهفارسینامۀواژه«،»گفتارپیش«ند ازاکتاب عبارت
.»فارسیبهانگلیسی

نویسـی را  ابتدا ضرورت توجه علمی و تخصصی به فرهنـگ گفتار، مؤلف در بخش پیش
هاي کـاربردي زبـان برجسـته کـرده و سـپس هـدف خـود از        ترین جنبهیکی از مهممنزلۀبه
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در این حوزه برشمرده راو تبیین مفاهیم مطرح و کلیديبیان کرده نگارش این کتاب را 
ویـژه  را از منـابع گونـاگون بـه   هاي این فرهنگاست. بنابر اذعان خود مؤلف، او مدخل

اثـر هـارتمن و جیمـز   ،)Dictionary of Lexicography(نویسـی فرهنـگ فرهنـگ کتـاب  
)Hartmann and James 1988(،ــاب ــگو کت ــیفرهن ــگ: نویس ــطالحاتفرهن ــهاص پای
)Lexicography: A Dictionary of Basic Terminology(، بورخـانوف نوشتۀ)Burkhanov 1998(،

شـده در ایـن فرهنـگ و    ارائهنوع اطالعات موردتوضیح درو گردآوري کرده است.گزینش
گفتار مؤلف است.  ها بخش دیگري از پیشکاربر از آنةاستفادةشیو

توان دو کتاب در یک کتاب قلمداد کـرد؛  میجداي از موارد فوق، این اثر را دراصل
توصـیفی انگلیسـی بـه فارسـی     نامـۀ  واژهصفحه) بـه  164درحدودکتاب (عمدة بخش 

صورت الفبایی از سمت بهنویسی اختصاص دارد که در آن مفاهیم مهم و کلیدي فرهنگ
گـذاري  دهی شده و صفحات نیز به همین شکل شمارهسمت راست سامانبهچپ کتاب 

سـپس  ،هر مدخل انگلیسی معادل فارسی آن نوشته شدهدرمقابلاند. در این بخش، شده
و توضیح آن مدخل به زبان فارسی ارائه شده اسـت. در مـواردي کـه    ،ریف، توصیفتع
بـه مـدخل دیگـري ارجـاع     یمدخلکهها یا اصطالحات نیاز بودهواژهمعنایی همدلیل به

معنا در سطري جـدا  هاي هم) استفاده شده و تمام صورت←پیکان (نشانۀ داده شود از 
معنایی در تقابـل بـا   لحاظبهر مواردي هم که دو اصطالح اند. ددر مدخل پایه ارائه شده

اند، صورت متقابل نیز در انتهاي توضیح هر مدخل و در سطري جدا ذکـر  دیگر بودهیک
دهد و در پایان آن فهرست منـابع  اصلی کتاب را تشکیل میبدنۀ شده است. این قسمت 

صـفحه)  34قالب انگلیسی (درفارسی به نامۀ واژهصورت . بخش دوم بهشده استذکر 
دهی شـده و صـفحات نیـز    سمت چپ سامانبهصورت الفبایی از سمت راست کتاب به

تمـامی  تـا اند. در این بخـش مؤلـف کوشـیده اسـت    گذاري شدهبه همین ترتیب شماره
برابرنهاد براي اصطالحات انگلیسـی  منزلۀ بهاصطالحات فارسی را که در بخش نخست، 

الفبایی تنظیم کند. این بخش از کار که درحکـم  صورت به، استرفی کردهانتخاب یا مع
هاي انگلیسی براي اصـطالحات  در پیداکردن معادلتواند می، استتخصصی اينامهواژه

حـوزة  دیگر، کاربر با دانستن یـک اصـطالح فارسـی در    فارسی مفید واقع شود. ازطرف
و کنـد  گلیسی آن را از ایـن بخـش اسـتخراج    سهولت معادل انبهتواند مینویسی فرهنگ

اصلی کتاب (بخش اول) تعریف علمـی و  بدنۀ سپس با مراجعه به مدخل الفبایی آن در 
فنی آن را دریابد. 
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. محتواي کتاب3
هاي ظاهري مانند قطع، طرح جلد، نوع رنگ، صحافی، نـوع کاغـذ،   این کتاب از نظر ویژگی

طورکـه در  و کاربرپسندي است. از نظر محتـوا، همـان  نواز چشمها کتاب نوشتهةاندازو ،قلم
هاي این کتاب عمدتاً با اتکـا بـه منـابع معتبـر جهـانی در      بخش پیشین هم اشاره شد، مدخل

نامان ایـن حـوزه ازجملـه افـرادي ماننـد      هنظران و بویژه آثار صاحبنویسی بهفرهنگةحوز
یـابی، توصـیف و   گردآوري، گزینش، معـادل )، 1998) و بورخانوف (1998هارتمن و جیمز (

گـذارد. از دیگـر نقـاط    و اعتبار علمی کتاب صحه میهپشتواناست که این امر بر تبیین شده
و انتخـاب  هـا  واژهبـه نـوع گـزینش    تـوان  مـی با اغماض موارد معـدود)  (قوت این فرهنگ 

هــا و اصــطالحات، دســتی در کــاربرد واژهمــدخل پایــه، یــکمنزلــۀبــهتــرین واژه مناســب
و ونـدهاي  هـا  واژهمناسب دربـین  هاي فاصلهنیممناسب، رعایت فاصله و هاي گذاريمعادل

هـاي  ویژگـی اما درکنار تمام این ،بودن اشکاالت تایپی و سجاوندي اشاره کردکمیک واژه و 
چشـم  بـه است، ایرادهـاي نیـز در ایـن کتـاب     نویسی فرهنگمثبت که حاصل کار پرمشقت 

. ابتـدا بخـش اصـلی کتـاب     شـود هـاي بعـدي برطـرف    که بهتر است در ویرایشخورد می
مربـوط بـه بخـش دوم    هـاي نکتـه گیـرد و سـپس   توصیفی) موردبررسی قرار مـی ۀنامواژه(
.دشومیفارسی به انگلیسی) بیان ۀنامواژه(

توصیفیۀنامواژه1.3
هـا و  فهرسـتی از واژه ةدربرگیرنـد ،استاصلی فرهنگ ۀبدناین قسمت از کتاب که درحکم 

ها به زبـان فارسـی معـادل،    اصطالحات تخصصی است که مؤلف تالش کرده است براي آن
بـه اصـالح و بـازنگري نیـاز     ذیـل رسـد مـوارد   نظـر مـی  بهاما ،و توضیح ارائه دهد،تعریف
:باشدداشته
روي جلـد اسـت. بـر    خـورد عنـوان  چشم میبهاي که در ظاهر این کتاب اولین نکته.1

عنـوان  نویسـی فرهنـگ توصیفینامۀواژهروي جلد سمت راست کتاب در ذیل عنوان اصلی 
اطالعـات در کتـاب   ۀارائـ درج شده است که ایـن امـر بـا ترتیـب     انگلیسیـفارسیفرعی 

صورت انگلیسی به فارسی مرتـب و  ها بهاصلی کتاب، مدخلۀبدنچون در ،خوانی نداردهم
درستی بر روي جلد سمت چـپ بـه زبـان    که این مسئله بهطورهمان، اندشدهسپس توصیف 

ـ انگلیسی لحاظ شده اسـت.   عنـوان انگلیسـی ایـن فرهنـگ اسـت کـه       مـورد دردیگـر  ۀنکت
بر روي جلد سمت چـپ کتـاب درج شـده اسـت. انتظـار      Descriptive Glossaryصورتبه
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ـ در »glossary«بعـد از مـدخل  یمدخلمنزلۀبهد این عبارت خورفت می کتـاب دیـده و   ۀبدن
گونه نیست.، اما اینشودتوصیف 

هاي مربوط بـه برخـی حـروف، یـک     توصیفی، بعد از اتمام مدخلنامۀ واژهدر بخش .2
شـانزده  جمعـاً  کـه  طـوري ، بـه خالی بدون هیچ هدف و منظوري قرار داده شده استصفحۀ 
، 15صـفحات (خـورد چشم مـی بهاین کتاب بدنۀ صورت سفید و بدون استفاده در بهصفحه 

.خالی هستند)161و ،155، 145، 121، 119، 109، 103، 99، 81، 79، 77، 71، 67، 49، 33
هاي یـک حـرف،   نویسی این است که بعد از اتمام مدخلبندي در فرهنگکلی صفحهقاعدة 
جدید آغـاز شـوند. جاگذاشـتن یـک     صفحۀ هاي مربوط به حرف بعدي بالفاصله در مدخل

کـدام  هیچنویسی مرسوم نیست و که در فرهنگبراینعالوهخالی در انتهاي هر حرف صفحۀ 
کتـاب در نگـاه اول چنـین    سـادة  بلکه با تورق ،ندارندهاي معتبر چنین ساختاري از فرهنگ

بر روي برخی از صفحات کتاب صـورت نگرفتـه اسـت و    رسد که عملیات چاپنظر میبه
است کـه در آخـر   هدارد. حتی اگر فرض بر این بوداین امر خواننده را به شک و تردید وامی

اوالً این امر بایـد بـراي تمـام حـروف     ،خالی نیاز استصفحۀ هر حرف به هر دلیلی به یک 
.شودر بایستی براي کاربر مشخص هدف این کا،ها و ثانیاًرعایت شود و نه برخی از آن

گذاري صفحات، براي جلد سمت چپ کتاب هم شماره منظـور شـده   شمارهمورد در.3
شـود. معمـوالً قبـل از    میشروع 6ةشماراصلی کتاب با ۀبدنۀصفحکه اولین طوريبه،است

ورود به بحث اصلی کتاب، صـفحات آغـازین را یـا بـا حـروف الفبـا یـا بـا اعـداد یونـانی           
کنند.  میگذاري نشان
نویسـی  این کتاب تالش شده است مفاهیم کلیدي و مهـم فرهنـگ  که دراینرغم علی.4

نمونـه در  براياند. برخی از این مفاهیم در خود این فرهنگ رعایت نشده،توضیح داده شوند
اولین صـفحه  «چنین آمده است: »آستر بدرقه«معنی به»flyleaf«کتاب ذیل مدخل58ۀصفح

بعد از جلد فرهنگ که اطالعـات کمکـی ماننـد نمـودار توضـیحی، جـدول عالئـم آوایـی،         
اي با ایـن  با لحاظ چنین تعریفی، صفحه.»دشومیمجموعه کدهاي دستوري و مانند آن درج 

شود.نمیمشخصات در ابتداي این فرهنگ دیده 
نـد و  اکاررفته، اصطالحات فنی و تخصصـی که بسیاري از اصطالحات بهبه اینباتوجه.5

گفتار متداول انگلیسی کاربرد دارند و ازطرفی کاربر این کتـاب ممکـن اسـت    ۀگونتر در کم
بهتر بود براي هـر مـدخل، آوانگـاري بـا     ،باشدزبان انگلیسی نۀآموختدانشالزاماً دانشجو یا 

گرفت و جدول ایـن عالئـم در ابتـداي فرهنـگ     صورت می) IPA(المللیالفباي آوانگار بین
شد.آورده می
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منزلـۀ  بـه هـا  یکـی از آن انـد  معنـا بـوده  همدر مواردي که دو یا چند اصطالح با هم .6
امـا در  ،انـد شـده موارد در ذیـل آن ذکـر   بقیۀ مدخل برگزیده و توضیح داده شده است و 

صـفحۀ  در ،مثالبراي شود. در نوشتار این اصطالحات دیده میهایی آشفتگیبرخی موارد 
معناي دیگـر هـم آمـده کـه یکـی از      چند اصطالح هم»basic vocabulary«ذیل مدخل17
یـن اصـطالح در   اول اةواژ، چینـی حـروف اما هنگـام  ،است»elementary vocabulary«هاآن

دوم آن در انتهاي سطر دوم آمـده اسـت. چنـین اشـتباهی در مـوارد      ةواژابتداي سطر اول و 
خورد.  چشم می) به150و ، 137، 105، 98، 52، 50، 26متعددي در کتاب (در صفحات 

ها، برخـی  تعریف براي سرمدخلۀارائگفتار، هنگام و قرارداد مؤلف در پیشهگفتبنابه .7
اند و این امـر بـدان معناسـت کـه     صورت ایرانیک نوشته شدههاي فارسی بهها یا عبارتواژه

درسـتی  بـه اما این کار در مـواردي  ،خود آن واژه یا عبارت در این فرهنگ مدخل شده است
ولـی حـین اسـتفاده از آن در    اسـت، مدخل ايگاهی واژه،دیگرعبارتبهاست. انجام نگرفته

یدر درون توصـیف مـدخل  ايگر ایرانیک نشده و بـرعکس گـاهی واژه  توصیف مدخلی دی
چنـد نمونـه از ایـن دسـت     ادامـه نشده اسـت. در ایرانیکولی خود آن مدخل،ایرانیک شده
:دشومیموارد ذکر 

ــفحدر ـ ــارت 25ۀص ــه«، عب ــده مشخص ــاي تمایزدهن ــدخل  »ه ــف م در درون تعری
»componential analysi«مـدخل  48ۀصـفح ولی معادل انگلیسی آن در ،ایرانیک نشده

شده است.  
آمده اسـت کـه   »dictionary function«، در بخشی از تعریف اصطالح43صفحۀ در ـ

نقش رمزگشایی، نقش رمزگذاري و نقـش  ند از اسه نقش اصلی فرهنگ عبارت...«
نقـش  و«،»نقـش رمزگـذاري  «،»نقـش رمزگشـایی  «از میان سه عبـارت  ،»آموزشی
و )(نـه نقـش رمزگشـایی   رمزگشـایی نـد،  اشـکل ایرانیـک  بـه که همگی »آموزشی

،انـد شـده مـدخل  51و 35ترتیب در صفحاتبه(نه نقش رمزگذاري) رمزگذاري
فارسـی بـه   نامـۀ  واژهنه مدخل شده و نه حتی در »نقش آموزشی«ولی عبارت آخر 

که یک خارج شود یا اینانگلیسی آمده است. بهتر است این عبارت یا از حالت ایران
مثابـۀ  بـه است در جایگـاه الفبـایی خـود    نگاري فرهنگحوزة اگر یک اصطالح در 

تعریف شود.یمدخل
»مطالـب پیشـین  «هاي عبارت»encyclopedic information«، ذیل مدخل52ۀصفحدر ـ

ـ   ،انـد شـده چینی یا تایپحروفصورت ایرانیک هب»پسین«یا  صـورت  هامـا چیـزي ب
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شـود. بـا بررسـی    نامه دیده نمیاصلی کار و در واژهۀبدنمدخل تحت این عناوین در 
باشـد  »انتهـایی «و »مطالب آغازي«ها مراد مؤلف از این واژهکهرسدمینظر بهفرهنگ 

.اندشدهاشتباه به این صورت ظاهر بهکه 
هايواژه(مانند هاعبارتبرخی»ordering device«مدخلتوصیفدر، 106صفحۀدر
در کـه یدرحـال ،انـد نشـده ایرانیـک ) جداکنندهنشانگرهايتصویري،نمادهاينما،راه

شـده یرانیـک ا»انگشتیهاينمایه«عبارت یگردطرفند و ازاخود مدخلییمکان الفبا
چشـم بـه مـدخل  یـن ایفکـه در توصـ  یگـري دۀنکت. یستمدخل نکهیدرحالاست،

عبـارت ۀترجمـ رسـد مـی نظربهاست که »ساختاريگرهاينمایش«عبارت خوردمی
»structural indicators«برگرفتـه از کتـاب   رسد که ایـن عبـارت   نظر میبه.باشد فرهنـگ

Hartmann and James(اثر هارتمن و جیمزنویسیفرهنگ کـه  باشـد. در ایـن  )103 :1998
اما همـین  ،بحثی نیستاست،این مدخل این معادل را برگزیدهۀترجمچرا مؤلف هنگام

جـا بـه   در جایگـاه الفبـایی خـود مـدخل شـده و در آن     139ۀصفحعبارت انگلیسی در 
فارسی به انگلیسـی هـم   ۀنامواژهو همین معادل در شدهترجمه »ساختاريگرهاينشان«

، در گزینـی معـادل دسـتی در  یـک دلیـل بهکهآورده شده است. بنابر این دالیل بهتر است
»سـاختاري گرهـاي نمـایش «جـاي  بـه »سـاختاري گرهاينشـان «جا هـم از عبـارت   این

شود.  استفاده
و »ترتیـب مکـانی  «هـاي  عبـارت ، »organization«، در توصیف مدخل106ۀصفحدر ـ

جـاي  بـه . حتـی  انـد شـده ولی مـدخل  ،ایرانیک نیستند»ترتیب مفهومی یا موضوعی«
ترتیــب موضــوعی «بهتــر اســت عبــارت »ترتیــب مفهــومی یــا موضــوعی«عبــارت 

مدخل شده است.»ترتیب موضوعی«چون فقط ،نوشته شود»(مفهومی)
مقصـد  «و »ارجـاع أمبـد «هاي عبارت»reference«، در توصیف مدخل123ۀصفحدر ـ

نـد. در همـین صـفحه،    اچون خود در جاي دیگر مـدخل ،باید ایرانیک باشند»ارجاع
موارد سرهم است.ۀبقیاما در ،نمایی) نوشته شدهراهجدا (صورتبه»نماییراه«ةواژ

مـتن  ةاندازتشابه قلم و سببموارد کتاب هم که چنین ارجاعاتی رعایت شده، بهۀبقیدر 
ها براي کـاربر مشـکل اسـت. بهتـر     ، تشخیص آنشدههاي ایرانیکواژهکتاب با ۀنوشتاصلی 

.شدندمیپررنگ تایپ صورت ها بهواژهکردن، این ایرانیکبر عالوهبود 
هـا چنـدان واضـح نیسـت و     ها و تمایز توصیفی میـان آن حدومرز میان برخی مدخل.8

مثـال  براي تمایز معنایی چندانی با هم ندارند. ،اندهایی که جداگانه تعریف شدهگاهی مدخل



283مجتبی مقصودي)و (مسعود مشیدينویسینامۀ توصیفی فرهنگواژهبررسی و نقد کتاب 

ة واژ24ۀصـفح یک مدخل تعریف شـده، در  منزلۀبه»base structure«، عبارت16ۀصفحدر 
»comment«   عبـارت 29ۀصـفح مـدخل شـده و در»core structure«قالـب یـک مـدخل    در

شده براي این سه اصطالح، تفـاوت و تمـایز   ارائهکه با بررسی تعاریف درآمده است، درحالی
ـ بـراي نـد.  ایک مفهـوم ةدربرگیرندو هرسه خورد نمیچشم بهها دقیقی بین آن دیگـر  ۀنمون

gem«و» abridged dictionary«،»compact dictionary«هـاي مـدخل بـه  تـوان  می dictionary«
کم در این فرهنـگ)  دستبیش یکی است و تفاوت معناداري (وکمها اشاره کرد که معانی آن

و »external access structure«. دو عبـارت شـود نمـی هـا دیـده   شده براي آنارائهدر تعاریف 
»outer access structure«انـد شـده مسـتقل تعریـف   یمدخلمثابۀ بهیز هرکدام جداگانه ن،

هـاي مـدخل سـان اسـت. درمـورد    هـا کـامالً یـک   شده بـراي آن ارائهکه تعریف درحالی
»canonical form«،»headword«،و»lemmatization «  .نیز چنین وضعیتی حاکم است

پـس بایـد   ،جداگانـه مـدخل شـوند   اگر فرض بر این است که هرکدام از ایـن عبـارات   
هـا  خاص خود باشند تا کاربر بتوانـد بـا اتکـا بـه آن    ةدهندهاي تمایزهرکدام داراي مشخصه
هـاي مـدخل تـوان بـه   شاهدي بـر ایـن مطلـب مـی    منزلۀبهیز دهد. یهرکدام را از دیگري تم

»illustrated dictionary«و»picture dictionary« رغم تشابه نسبی در معنـاي  علیاشاره کرد که
درسـتی  بـه همـین تفـاوت هرکـدام    دلیـل بهو ندارندفنی با هم تفاوت لحاظبهالفظی، تحت

اند.شدهجداگانه تعریف یقالب مدخلدر
یک کهیا اصطالحات نیاز بودهها معنایی واژههمدلیل بهکه هنگامیاز موارد اي پارهدر . 9

صـورت نـاقص   بـه ایـن ارجـاع   ،پیکـان ارجـاع داده شـود   مدخل به مدخل دیگري با عالمت 
، مؤلف بـا عالمـت پیکـان    »lexicographical label«ذیل مدخل،مثالبراي صورت گرفته است. 

lexicographical«عبـارت »label«ولی ذیل مـدخل  ،ارجاع داده»label«کاربر را به مدخل label«
درمـورد  ». دوسـویه «اسـت و نـه   » هسـوی یـک «نـه  دهـی  ارجـاع درج نشده است. ایـن نـوع   

است. در توصـیف  ه گرفتنجامانکتههم همین »definition«و »lexical definition«هايمدخل
امـا  ،شودمیارجاع داده »evidence«نیز خواننده به مدخل »lexicographical evidence«مدخل 

نوشـته نشـده اسـت. در برخـی     »lexicographical evidence«عبـارت  »evidence«ذیل مدخل 
کننـده اسـت؛ مـثالً    گـیج دهی از طریق عالمت پیکان براي کـاربر  ارجاعشیوةدیگر از موارد، 

مؤلف با عالمت پیکـان کـاربر را بـه    »dictionary genre«و »dictionary category«ذیل مدخل
اه الفبـایی خـود   درجایگـ »type«ارجاع داده است. طبق قرارداد، بایستی مـدخل  »type«مدخل

ولی با مراجعه به ایـن مـدخل، دوبـاره    ،مدخل اصلی و پرکاربردتر تعریف شده باشدمنزلۀبه
نیـز ارجـاع دو   146ۀصفح. در شودمیارجاع داده )dictionary type(کاربر به مدخل دیگري
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زیـرا  ،»user«باشد و نـه بـه  »dictionary user«باید به»target user«و»target group«اصطالح 
»user «است.  مدخل اصلی تعریف نشدهمنزلۀبه

تعریــف«يامعنــبــه»extensional definition«، در توصــیف مــدخل57ۀصــفحدر .10
نوعی تعریف که در آن یک مفهوم با ذکر مفـاهیم زیرشـمولش   «: چنین آمده است»مصداقی

سـیب، پرتقـال، آلـو،    «گفتـه شـود   » میـوه «براي نمونه، اگر در تعریف .»شودمیتوضیح داده 
در ایـن تعریـف   کـه رسـد مـی نظـر  بـه از تعریف مصداقی استفاده شده است. ...» وگیالس،

سـیب، پرتقـال،   «هـاي  چـون واژه ،استفاده شود» مصادیق«ةواژباید از » مفاهیم«ةواژجاي به
».میوه«ند و نه مفاهیم ا»میوه«همه مصادیق ...» وآلو، گیالس،

کتاب بهتر است صـورت امالیـی   ۀبدنکاررفته در ها و اعالم غیرفارسی بهناممورددر.11
بـه دو فرهنـگ لغـت    46ۀصـفح در ،ها در پاورقی یا داخل پرانتز آورده شود. براي مثـال آن
هـا ذکـر   ولـی صـورت امالیـی آن   ،اشاره شـده »Worcester/ ورسستر«و »Webster/وبستر«

است.نشده
در ،مثـال بـراي .نـد اشده براي هر مدخل بسـیار مـوجز و کوتـاه   ارائهبرخی تعاریف .12
نوعی فرهنگ عمـومی کـه از نظـر انـدازه و     «چنین آمده است که »desk dictionary«توضیح

»standard dictionary«یـا بـراي تعریـف    ؛»حجم اطالعات شبیه به فرهنگ دانشگاهی اسـت 
نوعی فرهنگ عمومی که براي اهداف تجـاري یـا دانشـگاهی تـألیف     «:ان شده استچنین بی

بهینـه  ةاستفاداقتصاد کالمی و لحاظ بهدرست است که در یک فرهنگ توصیفی، .»شده است
اصـطالح  ترین تعـداد جمـالت و عبـارات   کمکارگیري بهبا تااز فضا، مؤلف باید تالش کند

و تمایزدهنـده باشـد و موجـب    ،اما این توصیف باید بسنده، جامع،موردنظر را توصیف کند
توصـیف مـدخل  هنگـام  بهدیگر، مؤلف اي نمونهبراي. نشودپوشانی با دیگر اصطالحات هم

»distinctive feature«(+ مـذکر)  وصورت (+ بـالغ) هرا ب»مرد«ةواژةتمایزدهندهاي مشخصه
هـا  این مشخصه،و ثانیاًشد میها اضافه انسان) هم به آن(+ۀمشخص،بیان کرده، بهتر بود اوالً

تـا خواننـده از   شـدند  میهم ذکر »زن«ةواژمذکر) براي - و (،(+ انسان)، (+ بالغ)صورت به
یعنی (+ مـذکر) برسـد  »زن«از »مرد«ةواژةتمایزدهندۀمشخصبه ها مشخصهۀمقایسگذر ره
)Lyons 1995: 108(.

کـه فهـم   نـد اکاررفته در این فرهنگ، ترکیبی از چنـد واژه برخی اصطالحات به.13
ـ  آندهندة تشکیلهاي واژهها مستلزم دانستن معانی و مفاهیم آن در ،مثـال رايهاسـت. ب

شده است، کاربر گذاري معادل»نمایه با ترتیب معکوس«که به »index a tergo«اصطالح
،را یـاد بگیـرد  »نمایه با ترتیب معکـوس «ت و سپس مفهوم چیس»نمایه«ابتدا باید بداند 
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در توصـیف مـدخل  ، 115صفحۀ در این فرهنگ مدخل نشده است. حتی در »نمایه«اما 
»polyaccessible dictionary« مسـیرهاي  هـا سـرمدخل بر ترتیب الفبایی عالوه«آمده است که ،

دانـد  ولی بازهم کاربر نمی،»مانند نمایه،ی به اطالعات وجود داردرسدستدیگري هم براي 
که منظور از نمایه چیست.  

تـورفتگی در  «گفته شده است کـه  »reverse indentation«، در تعریف127ۀصفحدر .14
»indentation«این تعریف ممکن است بـا تعریـف  . »دادن آغاز متن مدخلنشانفرهنگ براي 

دادن شـروع یـک   نشـان اشتباه شود. درست است که هـر دو روش بـراي   73صفحۀ در 
و داراي تـورفتگی  تـر  کوتاهخط اول »indentation«ولی در ،روندکار میبهمدخل جدید 

ـ بـه »reverse indentation«کـه در درحالی،است ، خـط اول  »تـورفتگی معکـوس  «ي امعن
خطـوط مربـوط بـه توصـیف همـان      بقیۀ زدگی است و بیرونو داراي تر طوالنیمدخل 

اند.مدخل تورفته
از »کـامپیوتر «ةواژجاي بهداشت زبان فارسی در همه جاي این فرهنگ پاسلحاظبه.15

ذیـل مـدخل  48ۀصـفح امـا در  ،اسـت اي پسـندیده استفاده شده که البته اقدام »رایانه«ةواژ
»document« توانسـت  مـی »لوح فشرده«رفته است. عبارت کار به»دیسک کامپیوتري«عبارت

استفاده شده که بهتـر بـود   »مانیتور«ةواژ، از 50ۀصفحدر چنینهماین نقیصه را جبران کند. 
.  شدمیاستفاده »گرنمایش«ةواژجاي آن از هب

ــاب    .16 ــش از کت ــن بخ ــم در ای ــی ه ــایپی و نگارش ــتباهات ت ــدودي از اش ــوارد مع م
:خوردمیچشمبه

است.  اشتباه تایپ شده»information«ةواژيامال41ۀصفحدر ـ
ــفحدر ـ ــدخل 102ۀصـ ــل مـ ــارت »normative dictionary«ذیـ prescriptive«عبـ

lexicography«  جـاي آن عبـارت  بـه نوشته شده که اشتباه است و بایـد»prescriptive

dictionary«.نوشته شود
ایـن  در.انتخاب شده است»فرهنگ آمیخته«معادل »hybrid«ةواژبراي 70ۀصفحدر ـ

نوشته شـود  »hybrid«»dictionary«شکل بهیا بایستی صورت کامل این اصطالح مورد
فارسی ۀنامواژهکه در اینتر جالبۀنکتدربین پرانتز آورده شود. »فرهنگ«ةواژیا 
آمـده  »dictionary hybrid«شـکل بـه »فرهنگ آمیخته«معادل اصطالح انگلیسیبه 

.»hybrid dictionary«است نه
در تبیـین و  توانـد  مـی کارآمـد  يبـرد راهمنزلـۀ به)exemplification(دهیمثالبرد راه.17

خـوبی  بهمؤلف از آن در موارد زیادي کهواقع شود ثر ؤمپرتوافکندن به مفاهیم انتزاعی بسیار 
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برد در مـواردي هـم   اما این راه،آیدمیحساب بهاز نقاط قوت این فرهنگ واست بردهبهره 
ی رسـ دسـت کاربر به مصداق عینی برخـی مفـاهیم   ،روایناز، استقرار نگرفتهمورداستفاده

یـک مثـال آورده   »شـبح واژه «ي امعنبه»ghost word«نمونه بهتر بود ذیل مدخلبرايندارد. 
-reverse«شود یا بهتـر بـود ذیـل مـدخل     order dictionary« ـ بـه فرهنـگ بـا ترتیـب    «ي امعن

.شدمیمثال نام برده برايطوسیاسدي ۀنوشترسفُلغت، از فرهنگ »معکوس

کـار  هبا بسامد باالیی در این فرهنگ ب»هااصطالح«صورتبه»اصطالح«واژة جمع .18
واژة بـه »هـا اصـطالح «واژة رفته است. درست است که از نظر کـاربرد ونـدهاي فارسـی    

اگر قـرار  ،اما در این خصوص ذکر دو نکته ضروري است؛ اوالً،برتري دارد»اصطالحات«
زبانی یکـی را انتخـاب کنـیم، آن صـورت     يهاي آزاد واحدگونهاست در یک اثر از میان 

کـه مـراد از   مگـر آن ،صـورت واحـد ظـاهر شـود    بهشده باید در همه جاي آن اثر انتخاب
اصـلی ایـن کتـاب    بدنـۀ  عنایی باشد. در تمـام  دادن تفاوت منشانتفاوت در انتخاب گونه 

فرهنـگ  «ماننـد  هـایی  عبـارت رفتـه و  کار به»هااصطالح«صورت هب»اصطالح«واژة جمع 
امـا در  ،خورنـد مـی چشـم  بـه وفـور  بـه ... و،»عامیانـه هاي اصطالحفرهنگ «، »هااصطالح

تنافر آواییِ که لحاظبه،است. ثانیاًشده نمایان »اصطالحات«صورت بهگفتار این واژه پیش
تلفـظ  آیـد،  میپدید »ها«و ابتداي وند »اصطالح«واژة در آخر »h«از توالی صداي سایشی

. البته بازهم نظـر مؤلـف   رسدمینظر بهکمی ثقیل »اصطالحات«در مقایسه با »هااصطالح«
در این زمینه صائب است.

واژهسـاخت ةحـوز بـه مربوطمطالعاتبانویسیفرهنگةحوزیدگیتندرهمعلتبه.19
برخـی توصـیف درکـه واژهساختکلیدياصطالحاتوهاعبارتبرخیکهرودمیانتظار

بـود بهتر. شوندتوصیفوتعریفجداگانهمدخلصورتبه،شدهاستفادههاآنازهامدخل
ــداصــطالحاتی ــد)،»affix«واژه)،(ســاخت»morphology«واژ)،(تــک»morpheme«مانن (ون

»stem«،(ــتاك ــه(ر»root«(سـ ــه(پا»base«)،یشـ ــن(»lexeme«(واژه)،»word«)،یـ )،واژهبـ
»paradigm« یغگانصیا(مجموعه،(»derivation«،(اشتقاق)و»inflection«تصر)ایـن  در )یف

.شدندیمفرهنگ گنجانده 
ها، برخی دیگر از اصـطالحات نیـز حضورشـان در ایـن فرهنـگ ضـروري       بر اینعالوه

است:. برخی از این اصطالحات شوندنمیولی دیده ،رسدنظر میبه
»Alphabet«،(الفبــا)»typology«)طبقــه،(بنــدي»prototype«)متعــارف، ســرنمون)،ۀنمونــ

»layout«هـــ(چ،(ارچوب»index«،(نمایـــه)»catalogue«کاتـــالوگ)فهرســـت)،و»archive«
ــیو)، ــامل)،»archilexeme«(آرشـ ــامع)، »gazetteer«(واژشـ ــگ جـ »hiddenentry«(فرهنـ



287مجتبی مقصودي)و (مسعود مشیدينویسینامۀ توصیفی فرهنگواژهبررسی و نقد کتاب 

»soft copy«و،چـاپی) ۀنسـخ (»hard copy«(فرهنـگ سـالیانه)،  »almanac«پنهـان)، (مـدخل 
افزاري).نرمۀنسخ(

فارسی به انگلیسیۀنامواژه2.3
فارسـی بـه انگلیسـی    ۀنامـ واژهاین بخش از کتاب کـه بـه   ،طورکه در مقدمه اشاره شدهمان

دهـی شـده و   سمت چـپ سـامان  بهصورت الفبایی از سمت راست کتاب بهاختصاص دارد 
تـا مؤلف کوشـیده اسـت  ،. در این بخشاندگذاري شدهشمارهصفحات نیز به همین ترتیب 

برابرنهـاد بـراي اصـطالحات    منزلـۀ بـه تمامی اصطالحات فارسی را کـه در بخـش نخسـت    
اما در آرایش الفبایی ایـن  ،الفبایی تنظیم کندصورت به،استانگلیسی انتخاب یا معرفی کرده 

شرح رخ داده است:ایناصطالحات اشتباهاتی به
جا شوند.باید جابه»ارجاع دوري«و »ارجاع دوسویه«هاي ، عبارت13ۀصفحدر .1
هـاي  و عبـارت »برچسب دستوري«باید بعد از »دهیبرچسب«، عبارت 17ۀصفحدر . 2

بیاینـد. البتـه   »برچسب کـاربردي «باید بعد از »مندگذاري نظامبرچسب«و »گذاريبرچسب«
»برچسـب «گونه آرایش ایـن بـوده اسـت کـه اصـطالح      دیدگاه مؤلف از اینرسد مینظر به

»برچسـب «ةواژاضـافه بـه   ةکسرمواردي که با افزودن ویژه بهموارد (ۀ بقیسرمدخل است و 
در ذیل آن مـدخل  بایست میو آیند میحساب بهفرعی آن هاي مدخلۀهم) شوندمیساخته
. اگر این مسئله درست باشد، بنابه تعریفی که خود مؤلف از مدخل فرعـی در  شدندمیآورده 
ر تـر از سـرمدخل د  کوچـک ةانـداز این کتاب آورده است، مدخل فرعی باید با 140ۀصفح

هـاي  مـدخل ایـن  ۀارائةشیوولی این امر در ،تشخیص باشندقابلفرهنگ ارائه شود تا هردو 
هـاي  واژهبـا رعایـت فاصـله میـان     تافرعی رعایت نشده و اگرچه مؤلف تالش کرده است

ایـن  هـا  سـرمدخل ةدهنـد تشـکیل هـاي  بین واژهفاصله نیمفرعی و هاي مدخلةدهندتشکیل
هـا مـدخل ۀهمـ که رسد نظر میبه، چنین نامهواژهولی با نگاه به کل ،مسئله را مشخص کند

. شـود نمـی فرعـی دیـده   هـاي  مـدخل و هـا  سـرمدخل و از این جهت تفاوتی بین ندااصلی
را آنکـه است انتظـار دارد »دهیبرچسب«جوي مدخل ووصف، کاربري که در جستاینبا

چشـم  بـه ببینـد. همـین مسـئله در جاهـاي دیگـري نیـز       »برچسب دستوري«بعد از مدخل 
در مـدخل  22ۀصـفح و در »شـونده تعریـف «در مدخل 21ۀصفحمثال در براي(خوردمی

را در هـا  فرهنـگ ، مؤلف انواع »فرهنگ«مدخل ۀادامنیز در 29ۀصفح). در »معناگر تفکیک«
کــرده و پــس از فهرســت) 36و ، 35، 34، 33، 32، 31، 30، 29هشــت صــفحه (صــفحات 
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ــه   ــگ ک ــوع فرهن ــگ «نوشــتن آخــرین ن ــکفرهن ــارتمجــدداً ،اســت»ســویهی ــاي عب ه
را مدخل کرده است. مسـلماً کـاربري کـه    »سازفرهنگ«و »دوستفرهنگ«، »پژوهیفرهنگ«

بـا  رسـد  نظر میبهها دست پیدا نخواهد کرد و بعید هاست به آنجوي این مدخلودر جست
زیـرا ؛هشت صفحه را بخواند تـا بـه مـدخل مـوردنظر برسـد     اینهاي مدخلتمام ۀحوصل

نظـر  بـه ی به اطالعات اسـت.  رسدستترین هدف از آرایش الفبایی در فرهنگ سهولت مهم
کـار رفتـه و در   بـه » حـرف بـه اصـل حـرف  «ها در این فرهنگ گاه در چینش مدخلرسد می

ۀارائـ دسـتی  یـک قـرار گرفتـه اسـت و همـین امـر      مورداسـتفاده » واژهبهاصل واژه«مواردي 
زند.اطالعات را برهم می

بیاید.»گزینیواژهبن«باید قبل از »فرعیةواژبن«، اصطالح 18ۀصفحدر .3
ــفحدر .4 ــارت18ۀص ــاي ، عب ــگ «ه ــألیف فرهن ــطالحت ــااص ــگ «و »ه ــألیف فرهن ت

شوند.جا جابهباید »عامیانههاي اصطالح
باید عوض شود.»زوجۀصفح«و »عنوانۀصفح«هاي جاي عبارت،27ۀصفحدر .5
اســت کــه »hybrid dictionary«»فرهنــگ آمیختــه«، معــادل اصــطالح 29ۀصــفحدر .6

نوشته شده است.»dictionary hybrid«صورتبه
بایـد  »عامیانههاي اصطالحفرهنگ «و»هافرهنگ اصطالح«هاي ، عبارت30ۀصفحدر .7
جا شوند.جابه
بـا ترتیـب   فرهنـگ «بعـد از عبـارت   بایـد »بازرگـانی فرهنگ«عبارت، 30ۀصفحدر .8

هــم غلــط امالیــی دارد کــه بایــد »فرهنــگ بازرگــانی«بیایــد. معــادل انگلیســی»معکــوس
شود.اصالح
polyinformative«،»فرهنـگ چنـداطالعی  «، معادل انگلیسی 32ۀصفحدر .9 dictionary«

است که اشتباه تایپ شده است.
بایـد  »فرهنـگ زبـان اشـاره   «و»آمـوز زبانفرهنگ «هاي ، جاي عبارت33ۀصفحدر .10

عوض شود.
نویسـی  فرهنـگ «باید در زیر عبـارت  »نویسی تطبیقیفرهنگ«، عبارت 37ۀصفحدر .11

درج شود.»تجویزي
continued«از آخر عبارت»t«، حرف37ۀصفحدر .12 word list«  .از قلم افتاده است
»هـا واژهۀپیوسـت فهرسـت  «باید قبل از مدخل »بنديفهرست«، مدخل 38ۀصفحدر .13

ظاهر شود.
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بیاید.»کاربر فرهنگ«باید قبل از »کاربرپژوهی«، مدخل 38ۀصفحدر .14
بیاید.  »دستوريکد«ازبعدباید»زبانیکد«، مدخل 38ۀصفحدر .15
بیاید.»ثابتگروه«ازقبلباید»بنديگروه«، مدخل39ۀصفحدر .16
ۀبقیـ کـه در  درحالیشده،اضافه درج ةکسر»شدهنقلمثالِ«، در مدخل 40ۀصفحدر .17

.شودنمیو مثال مرده) این مسئله دیده ،موارد مشابه (مثال برساخته، مثال توانشی
بیاید.»مثال مرده«باید قبل از »دهیمثال«، مدخل 40ۀصفحدر .18
بایـد بعـد از مـدخل    »گزینـی مـدخل «و »گـزین مـدخل «هاي ، مدخل41ۀصفحدر .19

ظاهر شوند.  »شدهکوتاهمدخل «
ــدخل 42ۀصــفحدر .20 ــدهۀمشخصــ«، م ــدخل»تمایزدهن ــل از م ــد قب ۀمشخصــ«بای

بیاید.»تمایزگذار
ــدخل42ۀصــفحدر .21 ــاي ، جــاي م ــازي«ه ــب آغ ــب «و »مطال ــاییمطال ــد »انته بای
شود.عوض
بـار درجایگـاه   یـک دو بار مدخل شده اسـت ( »معناي فرعی«، عبارت 42ۀصفحدر .22

دو گـاه هـر  آن،الفبایی خودش و یک بار درجایگاه نادرست). بهتر بود یک بار مدخل شـود 
ش نوشته شـود؛ یعنـی ماننـد همـان کـاري کـه درمـورد مـدخل         مقابلدرمعادل انگلیسی آن 

.  شودجا هم تکرار در ایناست،انجام شده36ۀصفحدر »زبانهیکفرهنگ «
طـور مـدخل   بیایـد و همـین  »نشـانی «باید قبـل از  »مدۀنشان«، مدخل 44ۀصفحدر .23

قرار گیرد.  »ايواژهنغیربنشانی«باید قبل از »دهینشانی«
باشـد.  »مشـترك پایـۀ واژگـان «بایـد قبـل از   »پایـه واژگـان «، مدخل 46ۀصفحدر .24
»صـنفی واژة«مـدخل ازقبـل بایـد »شناسیواژه«و،»شناسواژه«،»شماريواژه«هاي مدخل

نامـۀ واژه«هايعبارتيباشد. جا»نگاريواژه«ازبعدباید»ايهستهواژة«قرار گیرند. مدخل
عوض شوند.  باهمباید»جدیدویراست«و »یراستارو«چنینهمو »نویسینامهواژه«و»پنهان

»Dictionary of Lexicography«، در فهرست منابع، مکان انتشار کتـاب 48ۀصفحدر .25
ذکر نشده است.

گیري. نتیجه4
که در این مقالـه معرفـی و موردنقـد و بررسـی قـرار      نویسیفرهنگتوصیفینامۀواژهکتاب 

نویسـی زبـان   فرهنـگ ةحـوز در شـده  نوشتهگرفت، از این جهت که اولین فرهنگ توصیفی 
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ةشـد پذیرفتـه منـابع معتبـر و   ۀترجمـ آن برمبنـاي  ةعمـد فارسی است و ازطرفی بخش 
موردنیاز و کاربردي براي یمنبعمنزلۀبهتواند میجهانی در این رشته شکل گرفته است، 

نویسـی مورداسـتفاده و   هاي علمـی فرهنـگ  زبان با اصول و شیوهفارسیآشنایی کاربران 
صـوري و  هـاي  جنبـه که در مقاله اشاره شد ایرادهاي بر گونههماناستناد قرار بگیرد، اما 

مناسـب در  ة اندازاستفاده از قلم و درنگارش،ةشیومحتوایی این اثر وارد است. از نظر 
شـیوة ، ترتیـب الفبـایی،   هاواژهنکردن برخی یکایرانکردن یا ایرانیک، هازیرمدخلبرخی 
. از نظر محتـوایی  شودمیدر کتاب دیده هایی کاستیبندي صفحهچنینهمو ،دهیارجاع

ـ ، هـا مـدخل مانند نبود حدومرز دقیق میـان تعـاریف برخـی    هایی ایرادهم  برخـی  ۀارائ
، ارجـاع کـور و   نویسـی فرهنگضروري هاي واژه، فقدان برخی قصناتعاریف کوتاه و 

واضـح در برخـی   هـاي  مثـال نمـا و  راههـاي  جدولنبود وبراي کاربر،کننده گیجگاهی 
اصـالح هـا  کاستیبعدي، این هاي ویراستدر که. امید استخوردچشم میها بهمدخل

پیش افزوده شود.ازبیشو اعتبار این کتاب ،و بر سودمندي، ارزششود

نامهکتاب
.، تهران: سخنتاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم)، 1378تفضلی، احمد (

.پارسیۀ، تهران: نویستوصیفی فرهنگ نویسیۀنامواژه)، 1396قطره، فریبا (
، تهران: امیرکبیر.فرهنگ فارسی)، 1380معین، محمد (

فرهنگستان زبـان و ادب  ، دفتر دوم، تهران: نگاريمقاالت فرهنگمجموعه)، 1386(هاشمی میناباد، حسن
فارسی.
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