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Abstract 

From Ghaghara era up to now, around 60 lexicons gathered but unawareness to methods 

and configuration of methods in micro and major structure for lexicography, the old 

approach to slang, low vision to slang in comparison with formal language, fear of 

destroying taboo words in formal language from cultural statecraft which caused more 

gathering merchant lexicon and unnoticed in university meetings. The territory of this 

essay is describing and criticizing twelve main lexicon in Persian slang from 60 lexicons 

by the usage of practical linguistics science. The results of this essay anecdote that 12 

lexicons are adapted by Lexicography methods in formal language and the highest 

weakness of lexicographers is incorrect or defective information of sub enters in micro 

and major structure. This essay attempts to survey texts of 12 lexicons, assuming that the 

use of formal language Lexicography and Personal Computer (PC) Figuration can aid to 

protect and give scientific credit to this temporary language. 
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  328 -  301، 1400، آذر 9، شمارة 21)، سال ـ پژوهشي مقالة علمينامة علمي ( ماه

  فارسي عاميانهنويسي در زبان  بررسي انتقادي جريان فرهنگ
  »با تكيه بر دوازده فرهنگ زبان فارسي عاميانه«

  *انيرضوان هيقدس
  ***آستانه پور يعل شيدرو اليل ،**جو حق اوشيس

  چكيده
 كنون حدود شصت فرهنگ زبان فارسـي عاميانـه تـدوين شـده     هرچند از دوران قاجار تا

نويسـي در    فرهنـگ ن بـه اصـول   نـدنبودن آنـا  ب نويسـان يـا پـاي     آگـاهي فرهنـگ    ، كماست
نگري زبان عاميانه دربرابـر    ها به زبان عاميانه، نازل  نگر آن  نگاري، نگاه ذوقي و گذشته پيكره

گـذاران    سياسـت  بوشكن در زبـان معيـار از سـوي   و ترس از ورود واژگان تا ،زبان رسمي
 فـل دانشـگاهي نيـز   هاي بازاري بسـياري شـد و در محا    گيري فرهنگ  فرهنگي باعث شكل

فرهنـگ  «ود، تنها دوازده نشدند. اين جستار، از بين شصت فرهنگ موج رسميت شناخته به
شناسي كـاربردي    نويسي در علم زبان  سو با معيارهاي فرهنگ  را هم »واژگان و تعابير عاميانه

 و ها  جاي روش ميداني در گردآوري داده به اي خانه كتاباما باز استفاده از روش  ،است يافته
هاسـت    دست فرهنگ  اين ةهاي عمد  بودن اطالعات زيرمدخلي از ضعف يا نادرست ناقص

رسـد،    نظـر مـي    پردازد. به  ها مي  انتقادي متن اين فرهنگ ـ  توصيفي كه اين جستار به بررسي
حفـظ و اعتباربخشـي    بـه تواند   اي مي  بندي رايانه  نگاري زبان معيار و پيكره  استفاده از پيكره

  زبان گريزپا بيفزايد. علمي اين 
  اي، ساختار خرد و كالن. بندي رايانه زبان فارسي عاميانه، پيكره ها: دواژهيكل
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  . مقدمه1
زماني در  ةگذرد، اين باز  نگاري زبان فارسي عاميانه مي  هرچند حدود دو سده از زمان پيكره

هـايي مثـل     يعني فرهنـگ  ،به دوران باستان   نويسي در زبان معيار كه  مقايسه با شروع فرهنگ
) Menaxtāi( مناختـاي پهلـوي     ةنامـ   ــ پهلـوي) و واژه    اوسـتايي ( )Oïm-evak(   ايـوك  ـ  اويم

در همين  رقم ناچيزي است. گردد، برمي ...و  ،)ق 5(قرن  فرس لغت )،46: 1384   زرشناس(
زبـان،  فرهنگستان  ةشدن ادبيات با نهضت مشروطه، بياني  هايي مثل مردمي  دو سده نيز جريان

سـازي   سزايي در مكتوب هو... نقش ب ،احمد  زاده، دهخدا، آل نويساني چون جمال  عاميانهر آثا
نگـر بـه ايـن      نگري به زبان عاميانه و نگاه گذشته  زبان عاميانه داشته است، اما رسوبات نازل

گران   تحليل   درپي آنزبان مانع از توجه علمي به زبان فارسي عاميانه در محافل دانشگاهي و 
زبانان براي آشناشدن با تغييرات زباني  و غيرفارسي ،، اديبان  شناسان  اجتماعي و مردم ـ  سياسي

عنـوان گـامي    هاي زباني با نظم الفبايي به  وري دادهآهرچند گرد   و فرهنگي مردم جامعه شد.
، است يي داشتهسزا بهيت مند از تاريخ شفاهي ايران اهم هايي ارزش  آغازين براي حفظ برگ

بندي ساختار خرد و كـالن واحـدهاي     و هماهنگ براي پيكره ،اصولي ،داشتن روشي علمي
نويسـي در   هاي اخيـر، گـرايش فرهنـگ     ور در دهه. بدين منظ  رسد  نظر مي تر به  واژگاني مهم

، آهنـگ  سازي تدوين فرهنگ، نقد و ارزيابي  مند  شناسي كاربردي نقش مهمي در روش  زبان
  است.  دهكرها ايفا  دست فرهنگ  مد اينو روش گردآوري روزآ ،تحول مدخلي

 دهد:  هاي زير شكل مي  يابي به پاسخ پرسش چهارچوب ساختاري اين مقاله را دست

 عاميانه تاكنون معرفي شده است؟ فارسي  هاي زبان  آيا معيارهايي براي نقد فرهنگ. 1

 دوازده فرهنگ انتخابي اين مقاله وجود دارد؟هايي در روش     چه آسيب. 2

 كند؟  هاي زبان فارسي عاميانه مي    شناسي كاربردي چه كمكي به تدوين فرهنگ  زبان. 3

  :اند از  كند كه عبارت    اهداف زير را دنبال مي اين مقاله

ار يعني از دوران قاج ،هاي فارسي عاميانه از بدو پيدايش  معرفي سير خطي فرهنگ .الف
  كنون. تا

  هاي شاخص موجود در زبان فارسي عاميانه.  نامه  نگاري واژه  روش فرهنگ نقد .ب
نگاري زبـان    هاي رسمي با فرهنگ  اي در فرهنگ  نگاري رايانه  پيوندزدن جريان پيكره .ج

  فارسي عاميانه.
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ـ هاي فارسـي    هاي فرهنگ  سازي ضعف  اهميت و ضرورت اين مقاله در برجسته  ةعاميان
براي گذار از اين جريان بـا هـدف    نويسي سنتي  نگاري فيش  پيشين درپي نقد روش فرهنگ

 زبـان عاميانـه تـا زبـان    الكترونيكـي   المعارفةدايراي است. چيزي شبيه   نگاري يارانه  فرهنگ
هـاي    چنـين، داده   هـم . عنوان يك واقعيت اجتماعي مثل زبان رسمي پذيرفته شـود  عاميانه به
و اديبـان   ،شناسي  هاي علوم انساني، زبان  ساير رشته ةتواند مورداستفاد  ژوهش ميكيفي اين پ

  فرهنگستان زبان و هنر نيز قرار بگيرد.
 

  پژوهش ةپيشين 1.1
افزارهاي ساخت آن در   و نرم ،هاي نقد  و شيوه ،، انواع، تاريخچه، اصول  نويسي  فرهنگ ةدربار

نوعي مبـاني نظـري ايـن پـژوهش بـر       دارد كه بههاي درخور توجهي وجود   ايران پژوهش
  اند از:   ترتيب زماني عبارت ها به  هاي آنان متكي است. اين پژوهش يافته

و اسـلنگ مـردم    ،فرهنگ مردم: كلمات و اصطالحات خودماني، عاميانـه  در اسپيزر،. 1
ارسـي  ف   فرهنـگ  27كه در مقدمـه   ،بابك محقق و مسعود قاسميان ةترجم ،)1397( آمريكا

  شكلي گذرا معرفي كرده است.  زبان اسلنگ را به  عاميانه به
افزاري با تمـامي    نرم ،)1395( »پرلكس   نويسي  فرهنگ افزار نرم معرفي« در زاده،    قربان .2

و رنگ قلم، فهرسـت   ،نوع، اندازه   قبيل فرمان تنظيم از را نگاري  امكانات الزم براي فرهنگ
كـاربردي  معنـايي و   ةو حـوز  ،، نقش دسـتوري هاي پاياني و آغازي  كلمات براساس نويسه

 كند.    معرفي مي

يكـي از موانـع    ،)1393( »آن   مباني و لغت فرهنگ نقد ةمقولبر  مروري« در جعفري،. 3
نقـد و داوري   ةمنسجم و مشخص در حوزة نظري كار با فرهنگ لغت را نبود   افزايش دانش

د نكـاتي را بـراي نقـ    ،فرهنـگ  ميـاني  و ،خرد،  كالنضمن معرفي ساختار  ،خواند و  آن مي
 دهد.  ميفرهنگ دراختيار منتقدان قرار 

 بررســي مــوردي مطالعــة: يشــيگو نگــاري فرهنــگ« در گهــر، ســبزعليپور و نيــك. 4
شـاخص     اند با روش توصـيفي شـش فرهنـگ     كوشيده ،)1393( »گيلكي در نگاري فرهنگ

رافياي زباني، روش و قبيل معرفي جغ نگاري از  معيارهاي علمي فرهنگگويش گيلكي را با 
نويسـي درسـت و     نويسي، مدخل  ، رعايت واج  هاي اختصاري  دهنده، شرح نشانه اطالع افراد

نند. براسـاس نتـايج آنـان،    كارزيابي علمي  و... ،شناسي  يابي، پرهيز از ريشه  بيان مثال، معادل
هـا تنهـا بـراي      مند نيست. اغلب ايـن فرهنـگ   چندان روش ايراننگاري گويشي در   فرهنگ
  گران.  نه ديگر پژوهش ،وران گيلك زبان مفيدند گويش
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تنها كـاربرد جمـالت    ،)1392  (   »شناختي كاربرد توانش و نويسي فرهنگ« در عباسي،. 5
كاربرد كلمه در گفتار و قصـد گوينـده را    ةبلكه نحو ،ددان ميدستوري را ضامن انتقال پيام ن

آميـز، طنزآميـز،    تواند با زدن برچسب نگـرش (تـوهين    نگار مي  داند و فرهنگ  هم دخيل مي
كاربرد اصطالح را در سـاختار خـرد    ةو...) نحو، تأكيدي، احساسي، درتأييد، احتمال، ترديد

 فرهنگ مشخص كند. 

اي در ادبيـات عاميانـه بـا      كيفي نگرش توسـعه  تحليل« لةمقاآزاد ارمكي و ديگران با . 6
هـا و    المثـل   كاربران ضـرب  اند تا بين گفتار  كوشيده )1392(   »هاي لُري المثل ضربتأكيد بر 

هاي لُري   المثل  : ضرب  ها نشان داد  آن   ةنتايج مقال .بستگي يا تعارض بيابند هم ةرفتار آنان رابط
زيرا بين رفتار و گفتـار مـردم مغـايرت     ،اند  زندگي لرها نداشته ةنقشي در پيشرفت و توسع

  وجود دارد. 
شناسـي در    بـر ضـرورت ريشـه    ،)1388(   »هـا   فرهنگ   در   شناسي  ريشه« در بختياري،. 7

كنـد تـا بـا كمـك       خردساختار فرهنگ براي بـاالبردن دانـش كـاربران فرهنـگ تأكيـد مـي      
 عالمانه پرهيز شود. عوامانه و شبههاي   شناسي  شناسي از ريشه ريشه

ة )، پيشــين1386( »فارســي نــةعاميا نويســي فرهنــگ ةتاريخچــ« در كهــن،   نغزگــوي. 8
 لشـكرنويس  اهللا  منسوب به حبيب البلها مرآتفرهنگ  با دوران قاجار و در نويسي را فرهنگ

زبان فارسي هاي   ضمن معرفي سير خطي فرهنگ ،د و درادامهدان ميتبريزي  مدار شريعتيا 
خواند و بـر    تر از گذشته مي  تر و طبيعي  هاي جديد را علمي  عاميانه تا دوران معاصر، فرهنگ

 كند.  فرهنگستان زبان تأكيد مي توسطآوري زبان مردم  لزوم جمع

 ةانتقاد بر شـيو  ضمن   ،  )1386( »امروز نويسي  فرهنگ در شناسي  زبان نقش« در ،قطره. 9
شناسـي    هاي زبـان   و معرفي ساختار خرد و كالن فرهنگ، استفاده از يافته نويسي  سنتي فيش

 ند.دا   ها مي   كاربردي را گامي مؤثر در تدوين علمي فرهنگ

   ة)، وظيفـ 1386(   »هـا   فرهنـگ  در شكسـته  هاي  صورت به توجه ضرورت« در ،  ليان. 10
هـا    نگار در ضبط مدخل  فرهنگ ؛نه تجويز زبان اند،د   مينگار را توصيف زبان   اصلي فرهنگ

  ها را به زبان نوشتاري درآورد. كاري كند و آن ها را دست  نبايد صورت تلفظ واژه
هـاي    )، فرهنـگ 1386( »ها  فرهنگ برخي شناسي  يبآس ةدربار نكاتي« در ي،يطباطبا. 11

ـ  مـي نبود دانش و منابع كافي نـاقص   و دليل ضعف در روش كار موجود را به ضـبط   د ودان
ـ هـا، تشـخيص نادرسـت      جاي واژه نابه نظمـي در ترتيـب قرارگيـري      بـي  دسـتوري،  ةمقول

 هاي اصلي و فرعي، كثرت مثال را براي نمونه توضيح داده است. مدخل
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معرفـي  )، ضمن 1386( »اي  يانهرا يزبان ةپيكر:   نويسي  در فرهنگ   پيكره « در خطيبي،. 12
زباني  ةبر تدوين پيكر مبني را هاي فرهنگستان  هاي رسمي زبان فارسي، تالش  فرهنگ ةپيشين
هـاي داده،    ، تأسـيس پايگـاه  رجد ةاي فرهنگ جامع زبـان فارسـي، لـوح هـاي فشـرد      رايانه
 و... برشمرده است. ،واژه گنج

هاي   دهي فرهنگ سامان )،1379( »اي  پيكره شناسي  تا زبان يزبان   ةپيكر از«در  ،عاصي. 13
سـرعت   بهزيرا رايانه  ،خواند ميها را ضروري  هاي آن  اي مدخل  سنتي و روزآمدسازي رايانه

 بندي و تحليل علمي انجام دهد.  ها دسته  تواند بر حجم زيادي از داده مي

 
  روش پژوهش 2.1

فرهنـگ واژگـان و اصـطالحات    «تـا دوازده     اسـت  ـ كاربردي كوشيده  اين پژوهشِ بنيادي
رسمي زبـان معيـار در      نويسي  فرهنگ   ترين نسبت را با معيارهاي  كه نزديك ،»فارسيعاميانة 

هـاي عاميانـه يـا      زيـرا بسـياري از فرهنـگ    ،انـد، انتخـاب كنـد     شناسي كاربردي داشته  زبان
و معنـي مزيتـي بـر     ،مثل فرهنگ امثال يا كنايات يا جز نظم الفبـايي، واژه  ،اند  موضوعي تك

 هللا  يـب منسـوب بـه حب   البلهـا   مـرآت  .1از:    انـد   سايرين ندارند. اين دوازده فرهنگ عبـارت 
محمـدعلي   از )1341( فرهنگ لغات عاميانـه  .2تا]،   [بي يزيتبر مدار شريعت يا يسلشكرنو
جعفر  از )1370(قند و نمك  .4 ،شاملو احمد از )1391- 1355(كتاب كوچه  .3   ،زاده جمال
 .6 ،) از سـيدمهدي فهيمـي  1371- 1368( اصطالحات و تعبيرات؛ فرهنگ جبهه .5 ،شهري

فرهنـگ   .7 ،نـژاد و منصـور ثـروت    رضـا انزابـي   از )1377(فرهنگ لغات عاميانه و معاصر 
 )1380(جوانـان   ةفرهنگ اصطالحات عاميان .8  ، ابوالحسن نجفي از )1378(فارسي عاميانه 

فرهنـگ   .10 ،سيدمهدي سمائي از )1382(فرهنگ لغات زبان مخفي  .9 ،مهشيد مشيري از
 زيبـاي خنـده   المعـارف ةدايـر  .11 ،حسين صدري افشار ) از غالم1388( زدهاي فارسي زبان

  از بهروز صفرزاده.) 1395(فرهنگ فارسي گفتاري  .12   ،نژاد جواد هاشمي  ) از سيد1388(
  
  . بحث و بررسي2

  هاي فارسي عاميانه هاي ارزيابي و نقد پيكرة زباني فرهنگ سنجه 1.2
شناسـي كـاربردي خـود از      زبـان  .كاربردي است  شناسي  نويسي گرايشي از علم زبان  فرهنگ

، آواشناسـي و واج شناسـي،     ، نحـو   ، صرف  معناشناسي   هاي مختلف مثل  دستاوردهاي حوزه
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.. و.، شناسي زبان  ، جامعه  شناسي تاريخي و تطبيقي  ، زبان  اي  شناسي پيكره  كاربردشناسي، زبان
مند  بلكه روش ،نامه كاري ذوقي و تفنني نيست  تدوين واژه گيرد.  در تدوين فرهنگ بهره مي

هاسـت كـه    و معنـاي آن  ،ها، تلفظ  هواژ   نامه تنها مرجع براي يافتن  زيرا واژه ،و اصولي است
 آموزنـد  مي و درستي را هم ،دقت ،عيت، اعتبارها مفاهيمي مثل مرج  كاربران زبان دركنار اين

زيادي وجود دارند كه حـاوي اطالعـات    ةهاي عاميان  فرهنگ ،). متأسفانه68: 1392(سارلي 
نفـر و     فرسـاي يـك    اقـت با كوشـش و تـالش ط   ند و غالباًا مند و پريشان فراوان اما ناروش

هـاي فارسـي     قبيل فرهنگ ازهاي پيش از خود   اقتباسي ناسنجيده از مدخل و روش فرهنگ
 ،»نگار  فرهنگ« ،»فرهنگ«ها با سه ركن   اند. براي سنجش فرهنگ  غربي تدوين شده رسمي يا

  يم:يرو  روبه »فرهنگ كاربران«و 
هـاي    اي خـام از داده     زباني همان مجموعـه   ة پيكر .زباني استة داراي پيكر »فرهنگ« .1

 گرفـت  بهـره    توصيف و تحليـل زبـان از آن   توان در  زباني نوشتاري يا گفتاري است كه مي
دو يـا چندزبانـه    و زبانـه   عمومي و تخصصي يك  ة ها به دو دست  فرهنگ .  )68: 1386(قطره 
هاي عمومي جاي دارد كـه در    رهنگين بخش واژگان هر زبان در فتر بيششوند.   مي   تقسيم

  :توان يافت  آن تعابير عاميانه نيز مي

از  ينـه زم يـك  يا يتخصص ةرشت يك هاي  اصطالح از اي  مجموعه تخصصي هاي  فرهنگ
ـ ارا فارسـي  هاي  و برابر يرو تصو ،يفتوص يف،دانش خاص هستند كه از راه تعر يك  هئ
  ).104: 1369 يري(مش شوند مي يبند طبقه يزو مختلط ن ،الفبايي ،موضوعي به و شوند  مي

كنـد. هـر فرهنـگ     مشخص مي ها را ها يا مدخل عنوان فرهنگ قلمرو موضوعي سرواژه
 .دارد كالن و خرد معتبري ساختار

زبـاني،    ة تـوان پيكـر    نگ است كه با آن ميدروني كل فره   همان نظام :كالن   ساختار ـ
و  فرعـي  و هـا بـه اصـلي     بنـدي سـرواژه    انتخـاب واحـدهاي واژگـاني، طبقـه     ةداير

ها را شناخت. مـالك اصـلي تعيـين      و جدول ،اعالم   ها، فهرست  سازي سرواژه مرتب
 ايي، صورت اماليـي و آوانگـاري هـر   بر نظم الفب ها در فرهنگ، افزون  ترتيب سرواژه

 واحد واژگاني است.

نگ است كه اطالعات ريز هر فره ةطرح و ساختار داخلي بدن   فرهنگ  : خرد   ساختار ـ
، اطالعات ، هويت دستوري  قبيل امال و تلفظ واحدهاي واژگاني از ةدربار را و دقيقي
شـناختي   و اطالعـات ريشـه   ،، شاهد/ مثـال   ريف، معنا و تع  ، تاريخي  ، كاربردي  سبكي
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نيـز در   هـا   و متقابـل  ،ها  ، مترادف  تصريفي   ها اطالعات  كند. در برخي فرهنگ  ه ميئارا
). در همـين سـاختار كـالن و خـرد     72-   70: 1386 شوند (قطره  ساختار خرد قيد مي

  ناپذير است:   توجه به نكات زير اجتناب
ـ   اي كوتاه از سنت فرهنگ  فرهنگ بايد پيشينه ةدر مقدم. 1 ـ زبـاني   ةنويسي در گون

دستوري اسـم، ضـمير، صـفت،     ةانتخاب و تعريفي دقيق و جامع از هشت مقول
هاي اختصـاري و    ، نشانه  ه شودئو صوت ارا ،قيد، فعل، حرف اضافه، حرف ربط

در  .شـوند  همكـاران معرفـي     و گـروه  ،، منـابع   دهي  ارجاع ةشيوها و   نوشت  كوته
 ةگوهاي روزان  و  معموالً از گفت   هاي زبان عاميانه، منبع واحدهاي واژگاني  فرهنگ
هـاي    هـا و وبـالگ    هاي سـايت   راديو و تلويزيون، نوشتههاي   زبانان، برنامه  فارسي

 شوند.  و... گردآوري مي ،گوهاي درون متون داستاني معاصر  و  گوناگون، گفت

بايـد   ،شـوند   مـي    فرعـي تقسـيم  هـا بـه اصـلي و      كه سرواژه ،فرهنگ ةدر بدن. 2 ـ
هر  .)201 :1386(ليان  شوند تدوين شوند    ها به همان شكلي كه تلفظ مي سرواژه

كاري روي مدخل مثل انتخاب شـكل معيـار تلفـظ واژه يـا اصـطالح       نوع دست
 ها هم نبايـد نثـر    كند، در شاهدمثال  دار مي  شه  روايي و دقت علمي فرهنگ را خد
اين كار مانع توصـيف علمـي زبـان فارسـي      .گفتاري به نثر نوشتاري تبديل شود

 بايـد روش تلفـظ آوانگـاري آمريكـاي     نويسي هم  شود. در واج  واقعي و پويا مي
در آوانويسي براي جداسازي تقطيع هجايي از خط انتخاب شود. ) APA( شمالي

/ ,/ ةزه و ع) آغازي بهتر است با نشانبست چاكناي (هم .تيره يا نقطه استفاده شود
نيسـت تلفـظ    نياز ،مركب باشد ةمشخص شود. اگر بست چاكناي در وسط كلم

 ). بيـان مصـوت مركـب   193: 1394زاده   جاي بارأنداز (قربان هشود؛ مثل بارنداز ب
)ey,ow,aw( رسـد و    نظـر مـي   از واژگان غربي در فرهنـگ نادرسـت بـه    پيروي به

 ديـدن  شدن: آسيب استفاده كرد؛ مثل طوري :o:, i:, uهايي مثل   توان از مصوت  مي
to:ri: šodan .صـرف شـش   جاي  هاي فعلي از شكل مصدري فعل به  در سرواژه

هـاي    ها با حروف يا با اعداد يا ساير نشـانه   حالت آن استفاده شود، معاني سرواژه
دسـتوري و   هويـت ). 25: 1368(هاشمي مينابـاد   قراردادي از هم تفكيك شوند
تواند   دستوري نمي زيرا تنها كاربرد جمالت، ق باشداحياناً بالغي مدخل بايد دقي

ـ    باشـد. ايـن   گوينده به شنوندهل موفق پيام از تضميني بر انتقا    ةجاسـت كـه مقول
هـاي    جاي عوامل غيرزبـاني مثـل تفـاوت    دهي به  كاربردشناسي زبان با برچسب«

هـا    حالت روحـي گوينـده در دل شـاهدمثال    و جنسيتي، سطح سواد، شخصيت،
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عمومـاً معنـاي كلمـه در     زيـرا  ،كنـد   مدخل را در قالب بافت جمله توصيف مي
.   )32: 1392 (عباسـي  »اسـت  ها فارغ از بافت اجتماعي آن بررسي شـده   نامه   واژه

هـاي جعلـي     شاهدمثال ،يابند نمي در مواقعي كه شاهدمثالي ،راننگا  برخي فرهنگ
 ،شاهد مشخص شود ةمثال از جمل ةهاي قراردادي جمل  سازند كه بايد با نشانه  مي

براساس شم زباني خودش  نويس خود  اي است كه فرهنگ  مثال جمله ةجمل«زيرا 
هـاي    نويس از پيكره يا پيكـره   اي است كه فرهنگ  شاهد جمله ة، ولي جمل  ساخته

). در بيـان شـاهدمثال   8: 1395زاده   (طبيب »مشخص واقعي استخراج كرده است
وجـود   .شـود   فرهنـگ مـي   ةوير  افزايي بي  باعث حجم ، زيراروي شود  نبايد زياده
هاي مشـابه درون فرهنـگ بـر      به نمونه ها ها و ارجاع آن  ژهو متضاد سروا مترادف

نگاري با زباني سـاده و    جاي تعريف نگار به  نبايد فرهنگ«اما  ،افزايد  ارزش آن مي
ها  شناسي واژه  ). ريشه186: 1394ده زا  (قربان» روشن از چند مترادف استفاده كند

هـاي بـومي نيـز بايـد       بلكـه واژه  ،هـاي قرضـي محـدود باشـد      تنها نبايد به واژه
زيـرا برخـي از    ،دهي هم بايد عالمانه صورت گيـرد   شناسي شوند. برچسب ريشه

بخش زيادي از بار تعريف را  ،روند  كار مي تخصصي به ةها كه براي حوز  برچسب
ها   براي ارجاع مدخلي به مدخل ديگر و مترادف .)195 (همان: كشند  بردوش مي

ها در واحدهاي واژگاني نبايد تنهـا تـوالي     شود. تركيب  استفاده ميپيكان  ةاز نشان
دهنـد و تـوالي     كنار هم معناي مجازي مي زيرا گاهي دو واژه در ،واژگاني باشند

افعـال بـه دو گـروه بسـيط و غيربسـيط      « .افزايد  واژگان تنها به حجم فرهنگ مي
 بسيط هم بـه پيشـوندي  فعل بسيط مثل آمدن و رفتن و فعل غير .شوند  تقسيم مي

 (حرصش گرفـت،  بستي مركب (تهديدكردن، دعاكردن)، پي (برآمدن، فرورفتن)،
واژي (دست به دامان كسي شدن، آه در بساط نداشتن) تقسيم   سردش شد)، گروه

). در مواردي كه واحدهاي واژگاني صـفت فـاعلي،   8: 1395زاده   (طبيب شود  مي
برچسـب   ،  يا تركيبي از اسم + بن فعل يا مصدر يا حاصل مصدر باشـند  ،مفعولي

 ،هاي اختصاري استفاده نشود  ها از نشانه  بهتر است در فرهنگ .كافي است» اسم«
كنـد و موجـب دشـواري اسـتفاده از فرهنـگ        زيرا كاربر فرهنگ را سردرگم مي

 سي عاميانـه راه يافتـه  هاي فار هاي غربي به فرهنگ  شيوه از فرهنگشوند. اين  مي
شوند، اما در زبان فارسـي   مي بان انگليسي حروف گسسته نوشتهزيرا در ز ،است

هـاي اختصـاري صـدها بـار هـم در        شوند. اگر نشـانه   نوشته مي   حروف پيوسته
 ).205: 1394زاده  افزايند (قربان مي تنها چند سطر به فرهنگ ،شوندفرهنگ تكرار 
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 اسـت  كنون با موضوع زبان فارسي عاميانه تدوين شـده  ران قاجار تاهايي از دو  نامه  واژه
 ريخي در منـابع چـاپي و الكترونيكـي   اي از اين سير خطي و تا  جدول زير سياهه كه در
  است:  آمده

  هاي فارسي عاميانه سير خطي فرهنگ .1جدول 
  هاي  فرهنگ عناوين
نوع   سال تدوين  گر تدوين  فارسي ةعاميان

  گردآوري روش  بندي طبقه

  البلها مرآت .1
  )عوام ةمصطلح(لغات 

 لشكرنويس اهللا حبيب
 مدار شريعتيا 

  تبريزي (؟)
عصر 
  ميداني  الفبايي  شاه فتحعلي

  يا خانه كتاب  الفبايي  ش1269  رودي هبله محمدعلي  التمثيل جامع و االمثال مجمع. 2
 اي خانه كتاب  بدون نظم  ق1307  رضا حكيم خراساني  عاميانه هاي واژهفرهنگ  .3

 اي خانه كتاب  الفبايي  ش1311ـ1308  اكبر دهخدا   علي  امثال و حكم دهخدا .4

و  ،لغات امثال، يانه،فرهنگ عام .5
 ميداني ـ   اي خانه كتاب  الفبايي  1326  يوسف رحمتي  مصطلحات

 اي خانه كتاب  الفبايي  1334  سليمان حييم  يسيـ انگل يامثال فارس .6

 اي خانه كتاب  الفبايي  1337  پور جمشيدي   يوسف  يفرهنگ امثال فارس .7

 اي خانه كتاب  الفبايي  1339  اميرقلي اميني  فرهنگ عوام .8

 ميداني ـ   اي خانه كتاب  الفبايي  1341  زاده محمدعلي جمال  يانهفرهنگ لغات عام .9

 و امثال تاريخي هاي يشهر .10
  ـ ميداني  اي خانه كتاب  الفبايي  1355  مهدي پرتوي آملي  حكم

  ـ ميداني اي خانه كتاب  الفبايي  1355  شاملو احمد  كتاب كوچه .11
 اي خانه كتاب  الفبايي  1361  زهرا مزارعي  موزون يامثال سائره و پندها .12

 اي خانه كتاب  الفبايي  1361  يار احمد بهمن  ياري بهمن ةداستان نام .13

  يرجال عصر ناصر .14
  )كبوتربازي و كبوتر(بخش 

خان  دوستعلي
  ميداني  الفبايي  1361  معيرالممالك

  اي خانه كتاب  الفبايي  1364  منصور ثروت  كنايات فرهنگ. 15

نژاد و  رضا انزابي  فرهنگ معاصر .16
  اي خانه كتاب  الفبايي  1366  منصور ثروت

  ؛جبهه هنگفر .17
 ـ   الفبايي  1371ـ 1368  سيدمهدي فهيمي  تعبيرات و اصالحات

  ميداني  موضوعي

 اصطالحات و ها مثلفرهنگ  .18
 اي خانه كتاب  الفبايي  1369  صادق عظيمي  متداول

 اي خانه كتاب  الفبايي  1369  محمدتقي اسكندري  امثله پانصد و هزار  ده .19

 اي خانه كتاب  الفبايي  1369  سيدجعفر حميدي  ها نوشته ماشين .20
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  هاي  فرهنگ عناوين
نوع   سال تدوين  گر تدوين  فارسي ةعاميان

  گردآوري روش  بندي طبقه

 ميداني ـ   اي خانه كتاب  الفبايي  1370  جعفر شهري  قند و نمك .21

  فارسي مثل هزار  ده .22
 اي خانه كتاب  الفبايي  1372  ابراهيم شكورزاده  ها هزار معادل آن پنج و بيست و

  ميداني  الفبايي  1372  حسين نير  مواد مخدر يفرهنگ عموم .23
 اي خانه كتاب  الفبايي  1374  محمدعلي حقيقت  فارسي منظوم هاي المثل ضرب. 24

نژاد و  رضا انزابي  و معاصر يانهفرهنگ لغات عام .25
  اي خانه كتاب  الفبايي  1377  منصور ثروت

 اي خانه كتاب  الفبايي  1378  ابوالحسن نجفي  يانهعام يفرهنگ فارس .26

 در سازي اتباعفرهنگ اتباع و  .27
  ـ ميداني  اي خانه كتاب  الفبايي  1379  مهشيد مشيري  فارسي زبان

 يراتفرهنگ امثال و تعب .28
 اي خانه كتاب  الفبايي  1380  اصغر سيديعقوبي علي  ـ فرانسه  يفارس

  ؛6. سالن 29
  ميداني  الفبايي  1380  سيدابراهيم نبوي  زندان ةروزان هاي يادداشت
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  .كيفي رسيد
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  تنظيم ةروش و شيو و براساس موضوع، نوع، نويسي زبان فارسي عاميانه تحليل سير فرهنگ. 2جدول 

  ها   موضوع فرهنگ
واژگان و 
  تطبيقي  تركيبي  كنايه  المثل ضرب  اصطالحات

22  20  3  8  7  

  اي خانه كتاب ـ  ميداني  ميداني  اي خانه كتاب  روش گردآوري
43  10  7  

  بدون نظم  موضوعي ـ  الفبايي  موضوعي  الفبايي  روش تنظيم
52  1  4  3  

توان دريافت كه بعد از واژگان و اصـالحات    هاي كمي باال مي  از داده: 2 تحليل جدول
 ،المثـل بـوده اسـت     بـه ضـرب   1390دهـة  نگاران حتي در   فرهنگين توجه تر بيشعاميانه 
روش . ها با تغيير شرايط اجتماعي كاركرد زيادي ندارنـد   المثل  كه اغلب اين ضرب درحالي

 تـر  بـيش هاي فارسي عاميانه   كه فرهنگ  آن حالاست.  اي خانه كتابها اغلب   گردآوري داده
 ،تنهـايي كـافي نيسـت. در سراسـر جهـان      بـه  اي خانه كتابخصلت ميداني دارند و روش 

توانـد بـه     تـر مـي      زيرا كاربر راحـت  ،الفبايي است ترين روش تنظيم فرهنگ تنظيم  معمول
نگاران به اين مهم توجه ويـژه    فرهنگ تر بيشبختانه  مدخل موردنظرش دست يابد. خوش

  اند.     نشان داده
  
  نگاران . فرهنگ3

شناسي نيز   نگاري و واژه  ضمن احاطه بر موضوع فرهنگ، با علم فرهنگ ،مؤلف فرهنگ بايد
زبـان مثـل موجـود زنـده پيوسـته       زيـرا  ،گاه پاياني ندارد  نويسي هيچ  آشنا باشد. كار فرهنگ

هاي  نيازمندي مردم به واژه ةه زادحال زايش و دگرگوني است. چنين سير تكاملي در واژدر
نگـاران    فرهنـگ  ةو مطابقت با گفتمان روز است. مشكل عمـد  ،پسندتر  ذوق ،، رساترتر بيش

جاي  اي به  عده ،رو  ازاين .است هاي بيگانه است كه در صد سال اخير شدت گرفته  ورود واژه
كـه كـار    آن حـال  .انـد   شده رفته گان پذيرفتهجلوگيري از ورود واژگان بيگانه به جنگ با واژ

  نه تجويز زبان.  ،نگار تنها توصيف زبان است    فرهنگ
 و الكترونيـك شـروع   ،نگـاري   قبيـل متنـي، مـردم    ها از  تدوين فرهنگ با گردآوري داده

و  ،تـاريخي  ةزبـاني، كـدام دور   ةكند كه كدام گون  نگار درآغاز مشخص مي  شود. فرهنگ مي
دامنـه و نـوع واژگـان     ةنگـار دربـار    كند. تصميم فرهنگ  كدام گويش طبقاتي را توصيف مي
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كند كه عناصر زباني از چه متوني يا منابعي استخراج شوند. پس از گزينش متون   مي  ن تعيي
الفباسـت    رسـد كـه معمـوالً براسـاس حـروف        ها مي  و انتخاب واژگان، نوبت به تنظيم آن

ارزش آن را دوچندان  ،موضوعي نيز داشته باشد ةولي اگر نماي ،)73 :1386  (هاشمي ميناباد 
   دارند نياز هاي پيش از خود  به اطالعات فرهنگ   نگاران براي تدوين فرهنگ  فرهنگكند.   مي

 .كـرد    ها مؤلف فرهنگ را به سرقت متهم  هاي مشترك در فرهنگ  و نبايد با ديدن مدخل
ناپـذير و    هاي ادبي، تكرار و تشـابه اطالعـات در فرهنـگ امـري اجتنـاب       برخالف متن

 كننـد  را توصـيف مـي   ،يعنـي زبـان   ،  واحـد  ةها يك پديـد   فرهنگ ةزيرا هم، است متعارف
    ).87: 1393(جعفري 

  

  كاربران فرهنگ. 4
اي بـا   اند: عـده   گروه ند. اين كاربران دوا تدوين فرهنگ كاربران فرضي فرهنگ ةمحرك اولي

لبته ا .ندارند كنند و كاري به نقد فرهنگ  جعه ميهدف استفاده از اطالعات فرهنگ به آن مرا
گذارند   روي خود مي پرسش كلي درمورد فرهنگ را پيش فرهنگ اين چهار   اي  كاربران حرفه

بـراي   و نگاري،  واژگان ة، با كدام الگو و شيو  واژگاني ةكه كدام فرهنگ نگار، با چه مجموع
امـا گـروه دوم    .)8:   1373(مشيري  چه كساني يا كاربراني اين فرهنگ را تدوين كرده است

يي فرهنگ را در مقايسـه بـا   آند تا ميزان موفقيت و كارا دنبال نقد ساختار خرد و كالن آن به
نقـد و  ة منسجم و مشخص در حوز ةنبود نظري ،متأسفانه هاي نوع خودش بسنجند.  فرهنگ

زيـرا   ،گـذارد   هاي كارآمد و كاربردي اثر منفي مـي   ها بر روند تدوين فرهنگ  نامه  داوري واژه
اي جز خود فرهنگ نيست و منتقد فرهنگ بايد اين   نگار واسطه  فرهنگ و فرهنگ بين كاربر

نويسـي    هـاي فرهنـگ    گـرايش  نامه يكي از  ). نقد واژه76: 1393 (جعفري كند   جايگاه را پر
تـاريخي و تطبيـق دقيـق و موشـكافانه بـا         ةنامـه از منظـر پيشـين     آن يك واژه   است كه طي

نامـه، نقـدهاي     نقـد واژه  ةشود. در مقول مي از نوع خودش بررسي موجود ديگرهاي  فرهنگ
ه نامـ   كه منتقـد واژه   آن حال .رساني دارند  كاركرد اطالع تر بيشاند و   اي  موجود اغلب روزنامه

هـايي بـه     خـرد و كـالن فرهنـگ، داراي توصـيه     ضمن توصـيف و معرفـي سـاختار    ،بايد
جاكـه حجـم     نتـايج روشـن و كـاربردي برسـند. ازآن    نگاران باشد تا كاربران هم به  فرهنگ
گيـري تصـادفي دربـين      توانـد از روش نمونـه   منتقـد مـي   ،ها زيـاد اسـت    نامه  واژه صفحات
ي ئهاي جز  ها و كليت فرهنگ پرسش  استفاده كند و با همان نمونه »ي«تا  »الف«هاي  مدخل

  زير فرهنگ را ارزيابي كند:   دقيقو 
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 كند؟ مي  زبان موردتوصيف تا چه حد كمكفرهنگ موردنظر به گسترش يا آموزش . 1

 رويكرد فرهنگ توصيفي است يا تجويزي؟ . 2

 چيست؟ ،شناختي  عنوان يك متن زبان به ،نقاط قوت و ضعف فرهنگ. 3

 نماي استفاده از فرهنگ براي كاربران مفيد است يا خير؟ راه. 4

اش در مقدمه و ساختار خـرد و    شده  ل و قواعد تعريفبندي مؤلف به اصو ميزان پاي. 5
 قدر است؟ هكالنش چ

از نـوع خـودش در چـه جايگـاهي      هـاي موجـود    در مقايسه با فرهنگ اين فرهنگ. 6
 دارد؟  قرار

ل ئهايش درباب مسـا   نگار در گزينش يا آوردن تعاريف و مثال  رويكرد فرهنگ ةنحو. 7
 ت؟يا نژادي چيس ،قومي، مليتي، مذهبي

 آيا منابع و مĤخذ فرهنگ ارجاع داخلي و خارجي دارند؟. 8

 يرايش تا چه حد در آن رعايت شده است؟  اصول نگارش و و. 9

 گر روند دگرديسي معنايي واژه است؟ نامه تا چه حد بيان اين فرهنگ. 10

كه  داشته باشد را گيري صحيح و منطقي از موضوعاتي  منتقد بايد توانايي نتيجه ،درپايان
نگـار    هـاي فرهنـگ    تمام تـالش منتقد نبايد فراموش كند كه با  است. طي نقد به آن پرداخته

كند اين  بايد سعي ،رو ازاين .)  87: همانافتادگي در فرهنگ بسيار زياد است ( و خطا احتمال
  نگار گزارش دهد.   ها را به فرهنگ  خطاها و افتادگي

 

هـاي   رسـي عاميانـه و كاربسـت سـنجه    نگاهي به دوازده فرهنگ زبان فا 1.4
  )...و ،قند و نمك ،كتاب كوچه ،البلها مرآتنگاري ( فرهنگ

يـا     نـويس   اهللا لشـكر   تـا) منسـوب بـه حبيـب      (بـي    عواممصطلحة فرهنگ  ؛البلها  مرآت .1
مدخل با نظـم الفبـايي دارد كـه     124)، 1371( تبريزي، تصحيح احمد مجاهد مدار شريعت

شاه تأليف شد، اما تاريخ دقيق تـدوين   اين فرهنگ در دوران ناصرالدينچاپ سنگي  ةنسخ
رسـد كـه مؤلـف سـمتي       نظر مي ها به  اين فرهنگ هنوز نامشخص است. از تعاريف مدخل

 158ق) از رضـا حكـيم خراسـاني بـا     1307( هاي عاميانه    فرهنگ واژهدرباري داشته است. 
 زاكـاني  عبيـد  تعريفـات  ةرسـال  ابالبلها   مرآتسرواژه شباهت مدخلي به اين فرهنگ ندارد. 

در اصالح اخالقي بعضي   تعاريفي مبسوط سعي  ةارائبا    زيرا لشكرنويس ،هايي دارد  شباهت
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وزن  از كلمات هـم    است. او براي آوانگاري الفاظ   منصبان زمانش داشته صاحباز بزرگان و 
ها را متناسب با فضاي دربـاري    و مدخل ها نياورده  اما شاهدمثالي براي مدخل ،كمك گرفته

امـروز بـا معـاني كـامالً      ،انـد  بسياري از كلماتي كه در اين فرهنگ آمده  .   تعريف كرده است
. اين خُلق   باشد   جا خبر داشته  شلخته كسي را گويند كه از همه«؛ مثالً   روند  مي   كار  متفاوت به

آدم    معنـاي  امـروز بـه   شـلخته  )، اما12 :1371 البلها  مرآت( »مركب از دنائت و نميمت است
  نظم است.    بي

بـيش از   زاده با ) فرهنگي دوجلدي از محمدعلي جمال1341( فرهنگ لغات عاميانه .2
گيري توجه به زبان عاميانـه از دوران مشـروطه تـا روزگـار       شكل ةصفحه مقدمه دربار صد

فرهنگستان در دي  ةراه بياني هم نويسان به  فرهنگها و روش كار   اي از فرهنگ  مؤلف و سياهه
كه بر اعتبار علمي اين  است ،دوستان براي گردآوري فولكلور  بر دعوت فرهنگ مبني ،1317

نبـود    بود يكـي   يكيواژگان پاياني كتاب  ةيافت ايد. اين فرهنگ شكل گسترشافز فرهنگ مي
زاده نظم  هان چاپ شد. فرهنگ جمالدر اصف فرهنگ عوامانهبا نام  1325اوست كه در سال 

 چنـين، مؤلـف كوشـيده     اما آوانگاري التين و تعيين هويت دستوري ندارد. هم ،الفبايي دارد
  نظر كند.  و كنايه در فرهنگش صرف ،المثل  تا از بيان حكمت عامه، ضرب است
جلدي است كـه بـا    اي دوازده    احمد شاملو مجموعه ) از1391- 1355(   كتاب كوچه .3

امثـال و  تـر از    منـد  هاي زباني و فرهنگـي و روش   و با مالحظه اي خانه كتابـ   ميدانيروش 
آوري   سـالگي بـه جمـع    ) از دوازده1379- 1304( دهخدا تدوين شده اسـت. شـاملو   حكم

 ةپـدربزرگش جرقـ   آننـدراج  فرهنـگ  ةمشـاهد «   خـودش      ةگفت توده پرداخت و به فرهنگ
و درآغـاز الگـوي مشخصـي بـراي     ). ا  : شـش   1378 (شـاملو    »تدوين فرهنگ را برايش زد

بـا نظمـي الفبـايي در هشـت جلـد       اما بعـدها آن را  ،  هايش نداشت  نوشته دادن به فيش نظم
 ةاز مجموعـ  هاي كتـاب كوچـه    قصهبا نام  هاي عاميانه را  چاپ و قصه )1378 تا 1355  (از

 ،همسرش ،هاي فارسي كتابش جدا كرد. بعد از وفاتش  المثل  و ضرب ،اصطالحات، تعبيرات
دوازدهـم     يعني تـا جلـد   »ج«كارش را تا حرف  سياوش شاملو، ،و پسرش ،آيدا سركيسيان

 المعـارف ةداير«حدي است كه اين فرهنگ را ند. جامعيت موضوعي اين فرهنگ تا  دنبال كرد
تـوده،   باورهـاي «از: اسـت    فرهنـگ او عبـارت   ليك زيرا ساختار ،اند خوانده» فرهنگ توده

ها، ترانه و تصنيف، دعا، نفـرين، سـوگند،    ، بازيگزاري، احكام ها، خواب رسوم، آيين و آداب
و  ،هـا، امثـال و حكـم    ، چيسـتان (ابيـات و اشـعار)   اي جمله اي و شبه دشنام، تركيبات جمله

  : هشت).1355شاملو ( »تعبيرات مصدري
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اسـت كـه بـا عقـل        وجود برخي خرافات و باورهاي تودهكوچه    كتابهاي   از جذابيت
، عالمت سـؤال يـا تعجـب گذاشـته       داري و صداقت ضمن امانت ،شاملو .سليم ناسازگارند

گوينـد. ضـعف     مـي  »مدخل به نگار    فرهنگ   نگرش«نويسي جديد به آن   است كه در فرهنگ
كنـد و    است كه كاربر فرهنگ را كمي گيج مي هايش  گذاري مدخل  شماره   ةاين فرهنگ شيو

توانسـته  ، اما ن  دنك ميـ موضوعي را با هم تلفيق   الفباييتنظيم    اش  جامعيت موضوعي سبب به
چـاپ رسـيده    به» چ«خاتمه دهد و تاكنون تنها تا حرف » ي«الفبا را تا حرف  حروف است

مؤيد اين ادعاسـت كـه تـدوين فرهنـگ كـاري       كتاب كوچهاست. اين حركت كُند تدوين 
 ،پيمـان   پژوهشـي هـم   گـروه نحو شايشته پايان برد و به  تنهايي آن را به نيست كه يك نفر به

دارد. اگـر شـاملو هركـدام از موضـوعات مـدخلي       نياز نويسي  فرهنگ ةشيو بهو آشنا  ،دقيق
 هاي كتـاب كوچـه    قصهچون  هم ،و... ،ها  ، متل  توده   ، باورهاي  خواب   مثل تعبير را، فرهنگش

نظـر   البتـه، بـه     .  شـد   شايد اين مشـكل برطـرف مـي    ،كرد  هاي مستقلي چاپ مي  در مجموعه
براي فرهنگ عامه بود تا كاربر فـرهنگش را   المعارفةدايرشاملو تدوين يك  ةرسد دغدغ  مي

  نياز كند.  ها بي    از مراجعه به ساير كتاب
هاي تهرانـي بـا     المثل  ) فرهنگي الفبايي از جعفر شهري كه ضرب1370( قند و نمك .4

جـاي   هاي اين فرهنگ اتكـا بـه شـاهدمثال بـه      . از ضعف  است   ا تدوين كرده  زبان محاوره ر
 در سـاير  ،تهرانـي  ةبر لهج افزون ،هايش  هاست و بسياري از مدخل  المثل  دقيق ضرب   معناي
هـاي    المثـل   روند. بنابراين، اگر عنوان فرهنـگ را ضـرب    كار مي  هاي كشورمان نيز به  گويش

هويت دستوري و بالغـي   و گذاشت بهتر بود. شهري به آوانگاري  ايراني با زبان محاوره مي
 برچسب ستاره يا عالمتي خـاص نگذاشـته     او دربرابر الفاظ ركيك است. ها نپرداخته  مدخل
 .رود  كـار نمـي    اسـزاگويي اسـت و هرجـايي بـه    تا مخاطب بدانـد كـه ايـن عبـارت ن     است
  ها نيامده است.   اند و منبع آن  ها اغلب از اشعار كالسيك انتخاب شده  مثال شاهد
 مهـدي فهيمـي    جلـد از سـيد   چهـار    در   اصطالحات و تعبيـرات ؛ فرهنگ جبهه .5

   آن را شروع   گردآوري و چاپ   درست يك سال پس از جنگ كار است. او )1368-1371(  
جنگ معنادار و  و جبهه   اين فرهنگ پر از اصطالحات و تعابيري است كه تنها در فضاي   كرد.

: نفربـر ، 60ة خمپـار  :اجـل  شـيخ : شهيد، خدا داماد،   پلو  : عدسپلو  تركش  جذاب است؛ مثل 
) يـا  92، 83، 73، 32   ،25: 1374   (فهيمـي   خمپاره   ة : گلول  قند  كلهو  ،: تانك  پشتالكپوتين، 

 بسـتني جـاي انديمشـك،    بـه  موشـك  انديجاي تبليغات،  به تنبليغات   بازي با كلماتي مثل:
بنـدي مغشوشـي از     دسـته    اين فرهنگة مقدمفهيمي در ). 69 ،40، 32 :  جاي دكمه (همان به
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 ،كالسـيك اصـطالحات نظـامي    .1:   انـد از     ارائه كرده است كه عبـارت  را اصطالحات جبهه
اصـطالحات فرهنـگ    .5 ،اصطالحات مشترك جبهه و پشت جبهـه  .4 ،كُد .3، پارتيزاني  .2

اين  ةاما در فرهنگش هم ،  ها  طبعي  اصطالحات و شوخ .7، اصطالحات محلي .6   ،جبهه ةعام
از  را بنـدي ديگـري    الفبايي با هم تلفيق كرده است و در پايان كتاب دسـته    ها را با نظم  دسته
،   ، بسـيجي، شـهيد و شـهادت     عبـادت «:   از  انـد    كه عبارت است ارائه كرده   اش  مدخلية داير

، اسـامي    ، اسـامي جاهـا    ، شـب عمليـات    ، امـدادگر   ، وسـايل نقليـه    ، سالح و مهمات  دشمن
،   خواسـتن  آب،   ديـدن   ، خـواب   ، جهـادگران   ، مسـئوالن   دهـان  ، فرمان  ، اشيا و ادارات  اشخاص
انـد،    و اسـتعاره    كنايـه    هاي اين فرهنـگ   كه اغلب مدخل ). بااين95- 89(همان: » و... ،  تركش

  ها نيامده است.  و بالغي مدخل ،دستوري ، هويت  آوانگاري
ضمن  ،كه نژاد و منصور ثروت  ) از رضا انزابي1377( فرهنگ لغات عاميانه و معاصر .6

ده از جمال ةفرهنگ لغات عاميانمعرفي فرهنگ خود، هدف از تدوين فرهنگ را تكميل كار 
 ةكتـاب كوچـ  امينـي،   فرهنـگ عـوام  ، ديگرانصدري افشار و فرهنگ زبان فارسي امروز و 

اند. اين فرهنـگ فقـط مخصـوص واژگـان عاميانـه        برشمرده   فهيمي ةفرهنگ جبه و ،  شاملو
دارد كه تركيب واحدهاي واژگـاني چنـد فرهنـگ     ومي را هم در بربلكه واژگان عم ،نيست

 بـان فارسـي عاميانـه   هـاي ز   ناآشنايي با ماهيـت فرهنـگ   و عاميانه و رسمي در يك فرهنگ
   دهد.  حد يك فرهنگ تلفيقي نه عاميانه تقليل ميفرهنگ را در

ضـمن   اسـت. او،  در دو جلد از ابوالحسـن نجفـي   )1378(   فرهنگ فارسي عاميانه .7
بـا نظـم الفبـايي،     هاي زيـرين هريـك    شناسي اليه  معرفي كوتاه زبان معيار و عاميانه و گونه

داستان كوتـاه   تك 114انه هايش را از زبان گفتاري و عامي  مدخل مدت ده سال تنهايي و به به
 ، صـمد   احمـد  ، جـالل آل   ، سيمين دانشـور   چهاردهم مثل صادق هدايت ةنويسان سد عاميانه
تنها براي واژگاني كه تلفظ دشوار داشتند آوانگاري كـرده و   و... گردآوري كرد. او ،بهرنگي

هـاي ايـن     نكـرده اسـت. از جـذابيت      ها را مشـخص   مدخل   ةهويت دستوري و بالغي هم
هاي  داستانر از شواهد موجود در پذي  بار تنها معناي برداشت  فرهنگ اين است كه براي اولين

 ،  كرده   به نقش وندهاي اشتقاقي در ساخت واژگان و تعابير عاميانه توجه«معاصر را نوشته و 
 ،شدني شكمو، صبور،يعني ها   صفتي آن را در معناي برو بشو، بخور، و بسازدر  “ب”مثالً 

  ).103: 1390   (نغزگوي كهن »برده نه معناي امري آن كار به پررونق و
ـ فرهنگ اصـطالحات   .8 كـه بـا روش      مشـيري      از مهشـيد    )1380(   جوانـان  ةعاميان
شـواهد و تعيـين هويـت       جوانان را با ذكر   روز   مدخل از اصطالحات 11180   شناختي زبان
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،   ، صنعتي  پزي چنين، اصطالحات آش  است. هم   ها گردآوري كرده  دستوري و نقش بالغي آن
تركي متداول را در  و ،، كردي  ، فرانسوي  ، روسي  ، قمار  ، زندان  ، شطرنج  ، جبهه  ، نظامي  ورزشي
اما منابع كارش  ،چين كرده هاي دورانش گل  اي خود از دل ساير فرهنگ  صفحه 128 ةمجموع

نداشـتن   هاي اين فرهنـگ تعلـق    است. از ضعف ها معرفي نكرده  را در مقدمه و ذيل مدخل
واحـدهاي دسـتوري    ةدربـار  نـدادن   جوانان و توضيح ةها به اصطالحات عاميان  مدخل ةهم
  هايش است.   شده در مدخل گذاري نام

و اصـطالحات     كـه لغـات    از مهـدي سـمائي     )1382( فرهنگ لغات زبـان مخفـي   .9
،   اصطالحات كُد يا رمزي متـداول بـين برخـي جوانـان       قبيل از را، قشرهاي مختلف جامعه

بنـدي    و اطالعات شخصـي بـا دسـته    ،، مصاحبه  روش ميداني به ،سارقان، معتادان و   زندانيان
) Argot( آورده است. منظور سمائي از لغات مخفي همان آرگو   هم الفبايي و موضوعي گرد

هـاي    متـرادف    ،شـود   فرانسوي است كه جزو واژگان تيره است و هربار كه رمزگشـايي مـي  
هـايش برچسـب     ن مخفي بماند. سمائي به مـدخل چنا  شود تا هم  گزين آن مي جديدي جاي

بـه   را دخترانـه زده اسـت كـه تاحـدي نگـرش او      و ،  ، پسـرانه   ، محدود، منسـوخ   ، رايج  عام
؛   هـاي زبـان مخفـي را معنـا كـرد       پروايـي مـدخل    كند. سمائي بـا بـي    ها برجسته مي  مدخل
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از تجديد چاپ ايـن   .هايي كه ضداخالقي نيز بودند  مدخل

:   6سـالن  كتـاب   هـاي پايـان    ، برخـي مـدخل    البته، پيش از سـمائي  .فرهنگ جلوگيري كرد
صـطالحات و  ؛ افرهنـگ جبهـه  ) از سيدابراهيم نبوي و 1380( زندان ةيادداشت هاي روزان

هاي فرهنگ   مدخل   ةاما بازهم هم ،فهيمي واژگان كُد داشتند مهدي) از سيد1374( يراتتعب
شـدن؛   : عصـباني   ؛ يزيدشـدن   كـردن   : پرحرفـي   زدن فـك «مـثالً   .سمائي كُد و مخفي نبودنـد 

ــراي تظــاهر   كــالس ــار متجــددان ب )   85 ،73 ،69:   1382(ســمائي    »گذاشــتن: تقليــد از رفت
. سمائي دربرابـر    ها را دريافت  توان مفهوم آن هاي حسي و ذهني مي  ند كه با قرينها هايي  كنايه

تـا مخاطـب بدانـد كـه ايـن       اسـت  الفاظ ركيك برچسب ستاره يا عالمتي خاص نگذاشته
  رود.     كار نمي  عبارت ناسزاگويي است و هرجايي به

زدها همـان   زبان .افشار  حسين صدري ) از غالم1388( زدهاي فارسي فرهنگ زبان .10
نـد  ا و تعـارف  ،، تهديد  ، سپاس  ، ستايش  ، دشنام، تهديد  نفرين ،  قبيل دعا هاي قالبي از  عبارت
شـود و بـا هـر     نمي هاي فعلي آن صرف  صيغه ةهم يعني محدودي دارند؛ صرفي  ة كه داير

ـ  شـب ! بـاد  زنـده ! مريـزاد  دسـت ! خوش : روز  روند؛ مثل  كار نمي نوع ضميري به  !خيـر  هب
صـورت جداگانـه از    زدهـا را بـه   كار برد و زبان  را به زد اصطالح زبان وبار احمد شامل اولين
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). صــدري افشــار 6: 1386   د (صــدري افشــاركــرآوري    المثــل و اصــطالح جمــع ضــرب
 هـم    هاي مختلـف گـرد    مردم تهران را با شواهد كاربردي آن در صيغه ةزدهاي روزمر زبان

هـاي فارسـي بـا      زدها را مثل فعـل  هاي پركاربرد اين زبان  آورد. ابتكار او اين بود كه شكل  
از  مربوط بـه آن صـرف كـرد و صـورت نـارايج را بـا خـط تيـره كنـار گذاشـت.           ةشناس

 الفبـايي بـه هشـت      دادن نظـم  سبب افشار، به  هاي اين فرهنگ اين است كه صدري  ضعف
،   هـا   فـرين ، ن  هـا   ، تعـارف   ، تهديـدها   هـا   ، سپاس  دعاها«يعني  ،  زدهايش موضوعي زبان  ة شاخ

   زدن ترتيـب موضـوعي   هم  ناگزير به بر ،)1:   (همان »اه  و متلك ،ها  ، دشنام  ها  مدگوييآ خوش
اندن بـه نظـم الفبـايي مـرز ايـن      توانست با تفكيك موضوعي و وفادارم  كه مي  آن حالشد، 
  موضوعي را تعيين كند.   ةشاخ هشت
 هـا و   كـه شـوخي     نـژاد  هاشـمي  سيدجواد) از 1388( زيباي خنده المعارف  ةداير .11
بـا رعايـت ضـوابط     هـا را   هـا و پيامـك    هاي زباني موجود در وبالگ  ها و نوجويي لطيفه

،   ازدواج«قبيل  بخش با عناويني از 32در  المعارف  دايرة. اين   هم آورده است گرد اخالقي
،   آزمـايي   ، ذوق  ، دزدان  ديوانگـان ، خُالن يا   ، چيستان و معما، حيوانات و حشرات  پزشكان
) را از منـابع متنـي و غيرمتنـي    7-5 :1388نـژاد   (هاشـمي    »و... ،الفبـا    حرف 32بازي با 

هاي   طوركه از عناوين بخش  گردآوري كرده و به هر بخش نظم الفبايي داده است. همان
نويسـي    علمـي فرهنـگ   ةكشـكولي دارد و در آن شـيو     پيداست نظمي المعارف  دايرةاين 

ديگر ادغام شوند تـا تعـداد    توانند در يك  ها مي   رعايت نشده است. موضوع برخي بخش
  تر شود. كم  ها  بخش

از بهروز صفرزاده كه با استفاده از تخصص خـود  ) 1395( فرهنگ فارسي گفتاري .12
فرهنگ بزرگ اي كه از همكاري با انوري در   ) و تجربه1388( فرهنگ زبان آموز فارسيدر 

فرهنـگ جـامع   نويسي فرهنگستان زبان براي طرح تأليف   و حضور در گروه فرهنگ سخن
را تأليف كند. ايـن فرهنـگ بـدون آوانگـاري      فرهنگ فارسي گفتاريتوانست  زبان فارسي

 اسـت  ههـاي فارسـي معاصـر كوشـيد      گوهـاي درون مـتن    و  التيني و بدون مراجعه به گفت
هـاي راديـويي و     زبانان را در قالب گفتارهاي دوسـتان، برنامـه   فارسي ةگوهاي روزانو گفت

و ها گردآوري كند تا فرهنگ او روزآمـدتر   گاه   ها و وب  هاي درون وبالگ  تلويزيوني، نوشته
هـا و    هاي قبلي شود. اين فرهنگ فاقد تعيين هويت دسـتوري مـدخل    تر از فرهنگ كاربردي

ها   اند و مدخل  شده   گذاري آوايي معرفي  ها براساس حركت  گاري التيني است؛ آوانگاريآوان
 تحقيرآميـز،  محترمانـه،  عاميانـه،  رسـمي،  آميـز،   تـوهين  ادبانـه،   بـي هاي   نام پانزده برچسب به



  1400، آذر 9، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   320

 

صـفرزاده   .دارنـد  يننفـر  و تعارف، دعا، طنـز، كودكانـه،   دبانه،ؤم فحش، زشت، خودموني،
يا تبديل صورت نوشتاري فارسي گفتـاري از شـكل   » گفتارنوشت«جاي  تا به است كوشيده

ها و   نگاري واژه  استفاده كند؛ حتي تعريف   سازي  اي زبان عاميانه در مدخل  شكسته يا محاوره
  اصطالحات گفتاري به زبان گفتاري است.

كه در  ،الندوازده فرهنگ باال از منظر ساختار خرد و ك است در جدول زير، سعي شده
 (*) بندي و تحليل كيفي شود. عالمت ستاره  دسته ،هاي ارزيابي فرهنگ برشمرده شد سنجه

معناي  به øو عالمت  ،معناي فقدان ) بهـ( ، عالمت خط تيره  ها    معناي دارابودن تمام ويژگي به
  هاست:  بودن ويژگي موردنظر در ساختار خرد و كالن اين فرهنگ ناقص
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  زبان فارسي عاميانه ةنام ساختار خُرد و كالن دوازده واژه. 3جدول 

ساختار كالن
  

  شده بررسي عناصر

  زبان فارسي عاميانه ةنام دوازده واژه

  م.ب
1  

  ف.ل.ع
2  

  ك.ك
3  

  ق. ن
4  

  ف.ج
5  

  ف.ل.ع.و.م
6  

  ف.ف.ع
7  

  ف.ا.ع.ج
8  

  ف.ل.ز.م
9  

  ف.ز.ف
10  

  د.ز.خ
11  

  ف.ف.گ
12  

1  
  علميمقدمة 
 نماي راه (تاريخچه،

و  استفاده از فرهنگ
  آوانگاري)

  ø ø  *  *  *  ø  ø  ø ـــ ø * ـــ

ايي  فرهنگ تنظيم ةشيو  2
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اب
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 اصلي در ةسرواژ بيان  4
  *  ـــ  *  * ـــ *  * ـــ ـــ ø ـــ ـــ  صفحه باالي

دهي مدخل به  سامان  5
  *  ـــ  *  * ـــ *  * ـــ ø * ـــ ـــ  اصلي و فرعي

شكل حقيقي و  ضبط  6
  *  ø  *  ø  *  ـــ  ø * * ـــ ø  *  مدخل شكستة

  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ ـــ *  * ø ـــ * ــــــ ـــ  ها منابع مدخل  7

ساختار خُرد
  

 واژة  آوانگاري  1
 هم

زن
و

ري  
و زب

ير 
ز

 

تين
ي ال

 كم
ي و

زبر
 و 
زير
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ري 
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تين
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تين
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زبر
 و 
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تين
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تين  
ال

تين  
ال

ري  
و زب
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ري  
و زب

ير 
ز

  

كامل و  اطالعات معنايي  2
  *  *  *  *  *  *  ـــ ø ø * ø ø  تفكيك معنايي

  ــ  ــ  ـــ  ø *  ø  ـــ ø ø * ø ø  تبارشناسي  3
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  هويت بيان  4
  ــ  ـــ  ـــ  ـــ  *  ø  ـــ ـــ ـــ * ø ـــ  دستوري/ بالغي

 دهي برچسب  5
  ــ  ـــ  *  *  *  ø  ـــ  *  __  *  ø  *  كاربردشناسانه

  ــ  ـــ  ـــ  ـــ  ø  ـــ  ـــ ـــ ـــ ø ـــ ـــ  شناسي ريشه  6

  ø ø ø  *  *  *  ø  ø  ø * ـــ ـــ  ضادت مترادف/  7

  *  *  *  *  *  *  ø  *  *  ø  ø ـــ  شاهدمثال  8

  ـــ  ـــ  *  *  *  *  * ـــ ـــ * ـــ ـــ  فرهنگي درون ارجاع  9
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در عصر قاجار تـدوين شـد و    البلها مرآتكه  جدول باايناين به  باتوجه: 3 تحليل جدول
 ،تا با روش ميداني، نظم الفبـايي  است نويسي نداشته كوشيده  مؤلف آشنايي با روش فرهنگ

نگـرش   زدن   بـا برچسـب   ،چنين بنگارد. هم  وزن فرهنگي كاربردي  و آوانگاري با كلمات هم
رعونـت،  هاي زشـت اخالقـي مثـل      دادن آن به يكي از ويژگي موقعيتي به سرواژه و نسبت

و... كاربرد آن را براي مخاطب در موقعيت مناسب مشخص كند. ده  ،رذالت، بالهت، تملّق
الفبـايي دارنـد.   ــ    موضـوعي ظـم  اند و دو فرهنگ ديگر ن  فرهنگ با نظم الفبايي تدوين شده

 ة. مقدمـ   انـد   گذاري اسـتفاده كـرده    فرهنگ از روش آوانگاري زير و زبري يا حركت هشت
و صفرزاده چندان كاربردي نيست  ،مشيري ،زاده، نجفي، سمائي جز جمال هها ب  اغلب فرهنگ

روش ميـداني در   كـه گـردآوري مـدخل بـه      و گوياي ساختار كالن فرهنـگ نيسـت، بـااين   
هـاي    از فرهنگ تأسي نگاران به  فرهنگ تر بيشيي دارد، سزا بههاي زبان عاميانه اهميت   فرهنگ

هـا در بـاالي صـفحات      سـرواژه  تـر  بـيش  .انـد   استفاده كـرده  اي خانه كتابرسمي از روش 
فقـط   اند و  ها از هم تفكيك نشده  هاي اصلي و فرعي فرهنگ  اند. مدخل  ها ذكر نشده  فرهنگ
 اسـت  از دوازده فرهنگ كوشيده تنها شش فرهنگ .اند  فرهنگ به اين مهم پرداخته در شش
 هاي فارسي رسمي، با  از فرهنگ پيروي به ،و بقيهشان ضبط كند   شكل حقيقي ها را به تا مدخل

 اند معاني مختلف هر  گاران كوشيدهن  فرهنگ تر بيش .اند  تحريف كرده ها را  زبان معيار مدخل
 يهـا   فرهنـگ  تـر  بيشدر  .هاي قراردادي از هم تفكيك كنند  مدخل را با اعداد يا ساير نشانه

خـود هويـت      تنها شاملو و مشيري در فرهنگ شكل نامنسجمي دارد،ها   مدخل ،تبارشناسي
اند و در بقيه يا وجـود نـدارد يـا      شكلي علمي بررسي كرده ها را به  دستوري و بالغي مدخل

 از هاي فارسي عاميانـه دارد،   باوجود اهميتي كه برچسب نگرش در فرهنگ .نامنسجم است
ـ   بين دوازده فرهنگ انتخابي، تنها شش فرهنـگ   ـ  .دبرچسـب نگـرش دارن  ،جـز مشـيري   هب

 .اند  هاي درون فرهنگ خود نپرداخته  سرواژه   شناسي علمي  نگاران به ريشه  يك از فرهنگ هيچ
ها مترادف و متضاد از درون فرهنگ يا بيـرون از فرهنـگ     نگاران براي سرواژه  اغلب فرهنگ
فرهنگـي   ارجـاع درون ثال دارنـد.  ها شـاهدم   فرهنگ ةبقي،   البلها مرآتجز  هب .اند  تعريف كرده

هـاي بـاال،     شش به دوازده وجـود دارد. از بـين فرهنـگ    ةرابط ها با  طور نسبي در فرهنگ به
 خـواني  كاربردي هم   شناسي  نگاري در زبان  با اصول فرهنگ تر بيشفرهنگ نجفي و مشيري 

ـ  هـا بـا اعـداد تفكيـك شـده       سـرواژه    اند، معناي  علمي مةزيرا داراي مقد ،دارند د، كـاربرد  ان
و متضـاد و ارجـاع    ،، متـرادف   ، آوانگـاري انـد  هـا نشـان داده شـده     مثال  ها در شاهد  سرواژه
  فرهنگي دارند.    درون
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  شناسي كاربر اي در زبان زباني رايانه ةنويسي با پيكر هاي جديد فرهنگ افق 2.4
نويسي گشوده است.   فرهنگپايان   تري را براي كار سخت و بي  هاي جديد  افق رايانه ،امروزه

هاي سنتي، محدوديتي   برخالف فرهنگ .شود  تر مي  تر و متنوع  فرهنگ گسترده ةبا رايانه پيكر
هـا بـه وقـت      دهي و روزآمدكردن اين فرهنـگ  سامان .ها وجود ندارد  در حجم باالي مدخل

ولت و سـرعت  ها بـا سـه    ندارد و كار ويرايش و افزايش مدخل نياز سنگين ةچندان و هزين
هاي جعلي و نـو را از    مدخل .ها تحليل انجام داد  توان روي داده  مي .شود  ي انجام ميتر بيش

و... را  ،قبيـل صـفت، اسـم، قيـد     بسامد و ميانگين واحدهاي واژگـاني از  .قديمي جدا كرد
هاي  ). در فرهنگ89 :1393(جعفري    اي آماري از فهرست واژگان تهيه كرد   سنجيد و سياهه

 نگار دقـت كنـد   فرهنگچه   هرزيرا ، پذير نيست  اننويسي اين كارها امك  سنتي با روش فيش
هـا    معنـايي سـرواژه   افزايش و كاهش و ، تلفظي، افتادگي،احتمال غلط دستوري، اماليي هم

ها و   شاهدها هستند؛ يعني با جملههاي چاپي موجود بانك   اغلب فرهنگ ةپيكر   وجود دارد.
انـد. در    هاي گوناگون گردآوري شـده   نويس از متن  برگه ةبنابه سليقگسسته و  اي ازهمه  بيت

 شود. در ايران  نگاري استفاده مي  فرهنگ   اي براي  زباني رايانه ةتنها از پيكر ،برخي از كشورها
اشرف صـادقي بـا روش     سرپرستي علي تا كنون به 1386از سال  فرهنگ جامع زبان فارسي

اي   افزاري ويژه  نرم ةمتون منتخب را در برنام ةكه هم است اي تدوين شده  زباني رايانه ةپيكر
نگاري كردند تا مؤلفان از طريـق واحـدهاي واژگـاني و شـواهد متنـي بـه تعريـف          حروف
مـدخلي     ةافزار امكان ويرايش و داير ين نرمو پيرايش بپردازند. ا ،ها، ويرايش، بازبيني  مدخل

هاي ميداني، واژگان وارداتـي تـاجيكي، و دري     بر منابع متني، پژوهش افزون را، اين فرهنگ
  ). 61 :1386دارد (خطيبي  بر نيز در ،افغاني
پارچـه شـوند،    هاي عاميانه در حمايت فرهنگستان زبان درآيند و منسجم و يك  واژه اگر

زيـرا   ،واهنـد كـرد  نياز علمي بسياري از كاربران زبان در همان محيط مجازي را برطـرف خ 
آسايي   طرز معجزه دهد و به  هاي زباني در زبان علم و زبان عاميانه رخ مي  ين نوجوييتر بيش

در زبان عاميانه رو به افزايش  تيناينترشود. بديهي است كه شمار واژگان مخفي و   فراگير مي
ضـمن اسـتفاده از    ،توانند  است و بسياري از اين واژگان ساختي استعاري دارند. كاربران مي

با گـذر   زيرا، اشتراك بگذارند به مات واژگاني خود را در آن پايگاهاطالعات آن پايگاه، معلو
شناسـي خرافـي    آن واژه يا اصطالح مردم به ريشههاي ايجاد   زمينه  شدن پس  زمان و فراموش

شـناختي انجـام     معهزباني تحليل علمي و جا ةداد   توان با اين پراكندگي  زنند و نمي  مي   دست
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شناسان   شناسان و مردم اي مدون شوند جامعه  شكلي رايانه هاي پراكنده به  داد، اما اگر اين داده
عاميانه    چه اصطالحاتي در زبانتوانند روي اين پيكره تحليل علمي انجام دهند؛ مثالً   نيز مي

استفاده از واژگان و اصطالحات  داليل ايجاد و  ؟ ها را دارند  ين معادلتر بيش و متداول است
هاي توليد و توزيع   ها و كانال  كانونكاربرد واژه،  ةبه خاستگاه و حوز ؟ باتوجهعاميانه چيست

رايـج اسـت    تـر  بـيش هـا   هايي كه ايـن واژگـان در آن    محيطو  ندا اصطالحات عاميانه كدام
 ةشـيو  گيـرد؟   مـي    موضـوعي ايـن اصـطالحات چـه مسـائلي را هـدف         قلمـرو  ؟  كجاست
اي بـين فراينـدهاي اصـلي فرهنـگ       ؟ چه رابطـه   شدن اين اصطالحات چگونه است  ساخته

اي و   رسـانه  و ،شدن، شهرنشيني، رشـد فرديـت    صنعتي شدن،  ايران مثل مدرن ةجامعمعاصر 
سازي زبان   آيا ممكن است ثبت و مستند رشد زبان مخفي وجود دارد؟ ةدشدن با پدي  مجازي

منفي مدهاي آ پيمخفي يا اصطالحات خودماني مربوط به تابوهاي اجتماعي و امور ممنوعه 
  ).261: 1383بر داشته باشد؟ (اكرامي  در را اخالقي

  
 گيري نتيجه. 5

 اي خانـه  كتابنگاران استفاده از روش   ين ضعف فرهنگتر بيشهاي اين مقاله،   براساس يافته
 هاست. حـدود دو  ساختار خرد آن  ضعف اطالعات زيرمدخلي در  و براي گردآوري مدخل

نبـود اصـول    .اي اسـت   مالحظـه  نگاري براي واژگان و تعابير عاميانه زمان قابل  سده فرهنگ
هاي مربوط به زبـان عاميانـه يـا      شناسي كاربردي به بحث  علمي مدون، ورود ديرهنگام زبان

ي هاي بـازار   واره  پسند و معمول به تدوين فرهنگ  همهنگاران به اصولي   دنبودن فرهنگبن پاي
زبـان عامـه را هـم     نويسـي زبـان فارسـي رسـمي      توان با معيارهـاي فرهنـگ    مي .شد منجر

 ،زيرا تفاوت اين دو در روش گردآوري و محتواي اطالعات زيرمدخلي است ،كرد  بررسي
 بير عاميانـه از دوران گان و تعااند. سير خطي تدوين واژ  وگرنه از نظر ساختار هردو مثل هم

شناسي كاربردي و مباحـث    هاي جديد با اصول زبان  دهد كه فرهنگ  كنون نشان مي قاجار تا
اي بـراي زبـان     زباني رايانـه ة اندازي پيكر  اند، اما هنوز از راه  شناسي زبان درهم آميخته  جامعه

توجهي به واژگان و   و اين كم عاميانه از سوي فرهنگستان زبان و ادب فارسي خبري نيست
نگري به زبان عاميانه و ترس از ورود واژگان تابوشـكن در    تعابير عاميانه شايد ناشي از نازل

كـاربرد   ةتوان محـدود   دهي به اين واژگان و تعابير مي  كه با برچسب  آن حال .زبان معيار باشد
  آن را مشخص كرد. 
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  .10، ش نويسي  فرهنگ، »سخنهاي   فرهنگ ةنقد و بررسي مجموع« ،)1394( زاده، فرهاد    قربان
 مقـاالت  مجموعـه  در: ،)»Perlexنويسي پرلكس (  فرهنگافزار   معرفي نرم« ،)1394زاده، فرهاد (     قربان

 .يپارس ةسينو   ،يا  كرهيپ يشناس  زبان يمل  شيهما نينخست

  .1  ، ش1 ة، دورنويسي  فرهنگ، »نويسي امروز  شناسي در فرهنگ  نقش زبان« ،)1386قطره، فريبا (
، »هــاي فارســي  هــاي شكســته در فرهنــگ  ضــرورت توجــه بــه صــورت« ،)1386ليــان، ســعيد (

  .1ش  ،  1 ورة، دنويسي فرهنگ
 ،مجاهداهتمام احمد  نويس، به   لشكراهللا  )، منسوب به حبيب1371( عوام ةلغات مصطلح ؛البلها  مرآت

  تهران: ما.
  .4 و 3، ش انساني   علوم ةمجل، »هاي تخصصي  نامه  واژه   ساختار« ،)1369( مشيري، مهشيد

 ، تهران: آگاهان ايده. جوانان ةفرهنگ اصطالحات عاميان ،  )1380( مشيري، مهشيد

  ، تهران: نيلوفر.فرهنگ فارسي عاميانه ،)1378، ابوالحسن (  نجفي
، 1 ة، دورزبان   هنگستانفر، »فارسي ةنويسي عاميان  فرهنگ ةتاريخچ« ،)1386(   نغزگوي كهن، مهرداد

 .1ش 
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