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.صفحه392

هـاي فارسـی، زبـانِ     اي طـوالنی دارد، در تهیـۀ فرهنـگ    نویسی در ایران پیشـینه  با آنکه فرهنگ

لذا پیش از هر چیـز، بایـد   .نوشتار همواره بسیار بیش از زبان گفتار مورد توجه قرار گرفته است

حال باید دید کـه فرهنـگ   .را مغتنم شمرد فرهنگ فارسی گفتاريیی همچون ها انتشار فرهنگ

.تواند نیازهاي کاربر را در دستیابی به اطالعات موردنظر بـرآورده سـازد   موردبحث تا چه حد می

.پردازیم هاي فرهنگ فارسی گفتاري می در زیر به برخی از ویژگی

مطالب آغازین -1
1

گفتـار  پـیش هایی با عنـوان   تشکل از بخشمطالب آغازین در این فرهنگ م
2
هـاي   ویژگـی ،

.است نماي استفاده از فرهنگ راهوفارسی گفتاري

پیش گفتار -1-1

هاي فرهنگ، تعریفی از فارسـی   شود، تعداد مدخل که بخشی کوتاه محسوب می گفتار پیشدر

.ه استاند، ذکر شد ها از آنها گردآوري شده گفتاري و منابع مختلفی که مدخل

هاي فارسی گفتاري ویژگی -1-2

گونه از زبان با فارسـیِ رسـمی در سـه سـطحِ آوایـی، دسـتوري و        هاي این تفاوت،این بخشدر 

هاي آوایی در بخش مطالب پایانی فرهنگ موردبحـث   ویژگی.اند کاربردي مشخص شده-واژگانی

.اند قرار گرفته

فرهنـگ آن اسـت کـه مؤلـف در      »دستوري هاي ویژگی«ترین اشکاالت در زیربخشِ  از مهم

در بـراي مثـال،   .ها دچار اشتباه شده اسـت  بندي و تشخیص این ویژگی موارد بسیاري در دسته

فـردا پـیش او   «شـدة   صـورت کوتـاه   »رم پیشش فردا می«این بخش اشاره شده است که جملۀ 

1. front matter

.کاررفته در آن فرهنگ است الخط به هاي مختلف فرهنگ مذکور مطابق با رسم امالي بخش.2
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مـان مضـارع   است، حال آنکه مؤلف توجه نداشـته اسـت کـه در زبـان فارسـی، ز      »خواهم رفت

جاي ضمایر منفصل  دیگر آنکه کاربرد ضمایر متصل به.رود کار می اخباري براي بیان آینده نیز به

شود و مخـتص زبـان گفتـار     در نوشتار ادبی و کهن نیز دیده می)»دیروز دیدمش«ازجمله در (

سـت،  فعل گذشتۀ ساده جایگزین فعل حال التزامی نشـده ا  ،»شاید هم اومدم«در جملۀ .نیست

دیگر .رود کار می توان گفت، در فارسی، فعل گذشتۀ ساده براي بیان عدم قطعیت نیز به بلکه می

زبان  آنکه چنین کاربردي مختص فارسی گفتاري نیست و، مثالً، در شعر برخی از شاعران فارسی

.نیز دیده شده است

شـرح   خورد کـه بـه   چشم می ، نیز اشتباهاتی به»کاربردي-هاي واژگانی ویژگی«در زیربخشِ 

:زیرند

.هـا و اصـطالحات طنزآمیـز مخـتص زبـان گفتـار نیسـت        برخالف نظر مؤلـف، کـاربرد واژه  

هاي بسیاري در ادبیات فارسی وجود دارد که در آنهـا از چنـین اصـطالحاتی بـراي ایجـاد       نمونه

و»تـق  تـق «آواهایی همچـون   به همین ترتیب است کاربرد نام.حس طنز بهره گرفته شده است

.روند کار می هاي زبان فارسی نیز به در سایر سطوح و سبکهرچند کمتر غیره، که 

 معرفـی کـرده  اي کلـی   قاعـده  صورت عالوه بر اشکاالت فوق، مؤلف برخی موارد خاص را به

هـاي   در این زمینه بایـد گفـت کـه واژه   .»در«جاي  به /tu/»تو«اضافۀ  است، مانند کاربرد حرف

و غیـره کـه در   »سـوا «،»یـواش «روند، مانند  کار می ارند که تنها در گفتار بهدیگري نیز وجود د

بهتر آن بود که به ایـن موضـوع   .و غیره دارند»جدا«،»آهسته«هایی همچون  زبان معیار معادل

.اشاره می شد

نماي استفاده از فرهنگ راه -1-3

ي، نحوة ارائۀ تلفظ، هویت دسـتوري  بند در مورد شیوة مدخلنماي استفاده از فرهنگ،  راه در

هاي کاربردي و اخالقی و نیز چگونگی ثبت فارسی گفتاري صحبت بـه میـان    ها، برچسب مدخل

هاي کاربردي نام برده شده، ولی تعریفی از آنهـا بـه دسـت داده     در اینجا از برچسب.آمده است

یـا   »زشـت «بـا   »ادبانه بی«و»محترمانه«با  »مؤدبانه«نشده است، مثالً، مشخص نیست تفاوت 

.دقیقاً چیست »آمیز توهین«
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آمده، حاوي پیشـنهاد و   ثبت فارسی گفتاريذیل این بخش مطالبی که در صفحۀ دوازده 

نظر از موافق یا مخالف بودن  صرف.نویس انجام داده است ارائۀ دلیل براي کاري است که فرهنگ

الب در راهنماي استفاده از فرهنگ نیست توان گفت که جاي این مط با چنین پیشنهادهایی، می

.کرد گفتار ذکر می و بهتر بود مؤلف آنها را در پیش

متن اصلی فرهنگ -2

هاي فرهنگ مدخل -2-1

پنجمِ واژگان فارسی امروز متعلـق بـه    حدود یک«ذکر شده است،  گفتار پیشمطابق با آنچه در 

هزارتا فـرض کنـیم،    یِ فارسی امروز را چهلبنابراین اگر کل واحدهاي واژگان.گونۀ گفتاري است

فرهنگ فارسـی  .هزارتا، مختصِ فارسی گفتاري اسـت  پنجمِ این مقدار، یعنی حدود هشت یک

این بدان معناست کـه  ).ص هفت(»دربردارندة این بخش از واژگانِ فارسی امروز است گفتاري

.مدخل دارد 8000فرهنگ مذکور حدود 

هـاي   هـاي ایـن فرهنـگ، بـرخالف فرهنـگ      ه است که مـدخل آمد گفتار پیشهمچنین در 

در طـول چنـدین سـال و عمـدتاً از     «انـد،   پیشین که با تکیه بر ادبیـات داسـتانی نوشـته شـده    

هـا و   هـاي سـایت   هـاي رادیـو و تلویزیـون، و نوشـته     زبانـان، برنامـه   وگوهاي روزانۀ فارسـی  گفت

ؤال این است که آیا واحدهاي واژگـانی  س).همانجا(شده است  »هاي گوناگون گردآوري الگ وب

اند یا تنها شم زبانی مؤلف مالك انتخاب  براساس بسامد مشخصی در پیکرة یادشده انتخاب شده

ها اصطالحات جدیـد و پربسـامدي هسـتند     البته باید گفت که برخی از مدخل.قرار گرفته است

،)در معنـاي امـروزي  (»خشـا «،»ریلکـس «،»خفـن «اند، ماننـد   که در کمتر فرهنگی درج شده

ولـی مـواردي هـم    .و جزآن، و گردآوردن آنهـا در ایـن فرهنـگ جـاي تقـدیر دارد      »شاسکول«

،»پِخّـی «،»بـا کـون تـو عسـل افتـادن     «خورد که چندان پربسامد نیسـتند، ماننـد    چشم می به

.»هوارتا«و»نازلوببه«،»شات و شوت کردن«،»کردن خونی ریزه«،»تاکسی مرسی«

ها در این فرهنگ مدخلِ اصلی هستند و زیرمدخل یا مدخل فرعی در آن وجود  دخلهمۀ م

.ندارد
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ها چینش مدخل -2-2

صورت الفبایی مرتـب   ها در این فرهنگ به ها مرسوم است، مدخل گونه که در اغلب فرهنگ همان

ـ    جزو مـدخل  »آ«حرف ذکر آن است که در اینجا یک نکتۀ قابل.اند شده ین هـاي فرهنـگ و اول

.حـرف  »چارمین«ترتیب سومین و  نیز به »ب«و)الف(ا-ا، حرف الفباي فارسی معرفی شده و 

ي سؤال این است که دومین حرف الفبا کدام است، و اصوالً آوردن حروف الفبا در فرهنگ گفتار

.تواند داشته باشد چه توجیهی می

شکل سرمدخل -2-3

ها و اصـطالحات رایـج در فارسـی امـروز را بـه دو       ژهوا«گفتار آمده است،  براساس آنچه در پیش

ها و اصطالحات گفتاري تنها  واژه).ص هفت(»توان تقسیم کرد دستۀ کلیِ رسمی و گفتاري می

در.روند کار می هاي رسمی هم در گفتار و هم در نوشتار به در گفتار کاربرد دارند، حال آنکه واژه

برخـی از  .شـوند  هایی از دستۀ دوم نیز یافت می ول، نمونههاي دستۀ ا این فرهنگ، عالوه بر واژه

.شوند هاي دستۀ اخیر هنگام کاربرد در گفتار دستخوش تغییرات آوایی می واژه

اند، مانند  ذکر شده)تغییریافته(و گفتاري )تغییرنیافته(در این فرهنگ، هردو صورت رسمی 

سمی مـدخل شـده اسـت، مـثالً، کلمـات      ولی در مواردي تنها صورت ر.»خیابون«و»خیابان«

،»آسـون «که صورت گفتاري آنهـا، یعنـی    اند، درحالی مدخل شده »نان«و»باألخره«،»آسان«

.اند ، مدخل نشده»نون«و»بِلَخَره«

کردنِ صورت گفتاريِ واحدهاي واژگانی باید مدنظر قرار گیرد، توجـه   یک نکته که در مدخل

مـثالً،  .حدهاي واژگانی داراي بیش از یک صورت گفتاري هسـتند برخی از وا.به بسامد آنهاست

کـه پربسـامدتر از    »صـبونه «انـد، ولـی    در این فرهنـگ مـدخل شـده    »صبحونه«و»صبحانه«

»خونـه  صـاحاب «و»خانـه  صـاحب «به همین ترتیـب،  .است، در اینجا حضور ندارد »صبحونه«

رنده بسامد باالتري دارد، در فرهنگ درج نشـده  ، که بنابه شم زبانی نگا»خونه صاب«اند، اما  آمده

.نه »چاهار«مدخل شده است، ولی  »چار«همچنین کلمۀ .است

اي  هاي این فرهنگ را واحـدهاي واژگـانی   گفتار ذکر شده بود، مدخل گونه که در پیش همان

ـ .روند کار می دهند که در گفتار به تشکیل می وجیهی بر این اساس، آوردن ریشۀ فعل در اینجا ت
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ریشـۀ فعـلِ   (»شـین «و)»اومـدن «ریشـۀ فعـلِ   (»آ«تـوان بـه    از جملۀ این مـوارد مـی  .ندارد

.اشاره کرد که در گفتار کاربردي ندارند)»نشستن«

،»ااا«و»اُاُ«خورنـد، ماننـد    چشم مـی  هاي نوشتاري نامتعارفی نیز به در این فرهنگ، صورت

،)بـاالتر از خـط کرسـی نوشـته شـده اسـت      )را(=روکه معلوم نیست چـرا در آن  (»خدا روتو «

، کـه سـبب کنـدخوانی یـا دشـواري در خوانـدن       »ي...یـه  /ه-...یـه  «و)دویست(=»دیویس«

.شوند می

ها، مؤلف در تشخیص صورت مدخلیِ درست دچار اشتباه شـده   همچنین در برخی از مدخل

رود و خود مؤلف هـم   کار نمی شکل بهمعموالً به این  »باال چشمت ابروئه«است، به عنوان مثال، 

ي  هـا  از نمونـه .آورده اسـت »شه بهش گفت باال چشمت ابروئـه  نمی«صورت  آن را در تعریف به

را نـام بـرد کـه صـورت      »هوارشـدن «و»چیز دیگـه «،»به جاي باریک کشیدن«توان  دیگر می

رو سر کسـی  «و»بود /یه چیز دیگه است«،»کار به جاي باریک کشیدن«ترتیب  درست آنها به

.است »هوارشدن

دار، یعنی صورتی کـه در آن ترتیـب اجـزا     افتد که صورت نشان در زبان گفتار، گاه اتفاق می

هـاي   توان از سرمدخل در این رابطه می.نشان دارد تغییر کرده است، کاربردي بیش از صورت بی

»کشید بـاال «صورت  درستی به بهنام برد که در تعریف یا مثال  »کشیدن پایین«و»باالکشیدن«

.اند آمده »کشید پایین«و

انـد،   صورت یک سرمدخل آمـده  در مواردي در این فرهنگ، دو صورت واژگانی در یکجا و به

»بهت«اند، از آن جمله است  دو یکی نیستند، زیرا داراي دو تلفظ متفاوت که درواقع این درحالی

.شدند شود و بهتر بود در دو مدخل درج می لفظ میت betو دومی  behetکه اولی  »ت به«و

تلفظ -2-4

عقیدة مؤلف ممکن است کـاربر را دچـار مشـکل     هاي این فرهنگ در مواردي که به تلفظ مدخل

ش شـدن  «گذاري مشخص شده است، مانند  کند، با اعراب شـرس  «و»چِند خـ لَـفولـی در  .»ع

خـورد، مـثالً، در    چشـم مـی   هاي نامأنوسی به صورتاند،  هایی که بیش از یک تلفظ داشته مدخل

کـه  )صـورت جااَِنـداختن   بـه (، اعراب هم در باال و هم در پایینِ الـف آمـده   »جاانداختن«مدخلِ 

هم بـا کسـره و هـم     »ر«که در آن، حرف  »سرپا«همچنین است کلمۀ .اي است نامعمول شیوه
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گونه موارد، بهتر بود که از خط مـورب   در این.مشخص شده است)پا◦یعنی سرِ(با عالمت ساکن 

و»جاانـداختن /جااَنـداختن «صورت  شد، به هاي مختلف تلفظ استفاده می دادنِ گونه براي نشان

.»پا◦سر/سرِپا «

اطالع دستوري -2-5

هایی  دهند و چنین مدخل هاي این فرهنگ را عبارات تشکیل می از آنجایی که بسیاري از مدخل

ها فاقد اطالع دستوري هستند، در این فرهنگ نیز از این شیوه پیروي شـده،   نگمعموالً در فره

هـا   فقط در مورد ریشۀ برخـی فعـل  .تا جایی که به هویت دستوري کلمات نیز توجه نشده است

).»گازیـدن «ریشـۀ  (»گـاز «و)»چاییـدن «ریشـۀ  (»چـا «این اطالع داده شـده اسـت، ماننـد    

مضارع اخباري، التزامی و فعل نهی، ذیل مصدر آنها ذکر شده هایی ازقبیل فعلِ  همچنین صورت

.است

کاربردي برچسب -2-6

هـا داده نشـده و در اسـتفاده از آنهـا      گونه که پیشتر آمد، تعریفی دقیق در مورد برچسـب  همان

دارد،ادبانـه  بـی برچسب  »گندکاري«یکدستی رعایت نشده است، مثالً، مشخص نیست که چرا 

هـم داراي   »گـور بشـه   گوربـه «همچنـین مـدخل   .فاقد برچسب اسـت  »اومدنگندش در«ولی 

کـه  »...خواین نفرینش کنـین   می...وقتی «برچسب نفرین است و هم در تعریف آن گفته شده 

.لزومی به این کار نبوده است

تعریف -2-7

اي صورت جمله اغلب تعاریف در این فرهنگ به
1
  وقتی «و از نوعی است که با عبارت...«

2
شروع  

وقتـی لغـت یـا    «:آمـده اسـت   »تو دهنِ کسی اَِنـداختن «شود، به این صورت که در تعریف  می

.»شن اون لغت یا اصطالح بـینِ مـردم رایـج بشـه     تو دهنِ مردم میندازن، باعث می واصطالحی 

در  اي الگوي واحـدي وجـود نـدارد، مـثالً،     کارگیريِ تعاریف جمله اشکال کار اینجاست که در به

1. sentence definition
2. when-definition
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وقـت دیـر    برا شروعِ کـار هـیچ  «:گفته شده است »س هروقت از آب بگیري تازه وماهی «تعریف 

.وبیش رایج در این فرهنگ متفاوت است ، که با الگوي کم»نیس

اون سر «:صورت عبارت یا کلمۀ مترادف آمده است، مانند ها نیز تعریف به براي برخی از مدخل

»عهدة به ،گَردنِ«و»جاي خیلی دور دنیا،

صـورت الگـوي تعریـف     هـا تعریـف بـه    ولی مشخص نیست که به چه دلیل در برخـی از مـدخل  

ولی ظـاهرش شـیک و   حالتی که کسی پول نداره  جیب خالی، پز عالی«:است، مثالً 1تحلیلی

.»مرتبه

از جملۀ این مشکالت، عـالوه  .تواند مشکالتی را دربرداشته باشد کلمات به چنین شکلی می

کاررفته نزد افراد گونـاگون اشـاره    هاي به بودنِ صورت توان به متفاوت شواري در خواندن، میبر د

هـا بـه    هاي گفتاري در تعریف مـدخل  رسد که مؤلف فرهنگ براي انتخاب صورت نظر می به.کرد

را»آوردن«زبانان کلمـۀ   زبان توجه نداشته است، به عنوان مثال، همۀ فارسی بسامد آنها نزد اهل

از.گوینـد  مـی  »نیگا«و نه  »نگا«را»نگاه«همچنین بسیاري از افراد .کنند تلفظ نمی »اُوردن«

افـراط  .در تعاریف اغلب از صورت گفتاريِ کلمات رسمی استفاده شـده اسـت  ها  این دست مثال

تعدادي از تعاریف این فرهنگ نیز دوري هسـتند، بـه   .شود وفور یافت می در فرهنگ بهدر ضبط 

چیزي یا چیزي مث "سرمدخل استفاده شده است، مانندن صورت که در تعریف از خود کلمۀ ای

اي براي استفاده در تعاریف وجـود   شده کنترل 2رسد که واژگان تعریف نظر می همچنین به".اون

تنها گفتاري نیسـتند، بلکـه گـاه     هایی استفاده شده است که نه ندارد، زیرا در بعضی جاها از واژه

در تعریــف  »دســت چیــره«،»بــاالخره«در تعریــف  »ســرانجام«می هســتند، ماننــد کلمــۀ رســ

ــز کــردن«در تعریــف  »اظهــار«،»دســتش راه افتــادن« ــزّ و جِ در تعریــف  »گســتاخانه«و»ع

.»خجالت هم خوب چیزیه«

ابـروي خیلـی   «،»ابـروي هشـتی  «شده غلط یا نادقیق است، مـثالً،   در مواردي، تعریف ارائه

»سـر بریـدن  «معنـاي   تنها بـه  »کردن پخ پخ«.گویند دار را می نیست، بلکه ابروي زاویه »خمیده

معنـاي کسـی    لزومـاً بـه   »پدرسـگ «.رود کار مـی  نیز به »کشتن«معناي  طور کلی به نیست و به

شخصـی  /در مـورد کسـی   »جا تره و بچه نیسـت «.»پدرش مث سگ خوار و پسته«نیست که 

1. analytical definition
2. defining vocabulary
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»چشم بـازارو دراوردن «.»چیزي گم یا ناپدید شده«اه گفته شده است اشتب رود که به کار می به

کسـی کـه   «دردنخوري را خریده است، نه  ارزش یا به رود که چیز بی کار می در توصیف کسی به

.»گردد خیلی توي بازار می

توان یافت که در آنها به معانیِ مجازيِ کلمه یا اصـطالح تـوجهی    هایی را می همچنین نمونه

و یـا   »به کسی خدمت یـا از او اطاعـت کـردن   «معناي  به »دوال راست شدن«است، مانند  نشده

ایـن  .»چـاقو «در معنـاي   »تیزي«و یا  »داشتن قراربودن و دلشوره بی«در معناي  »زدن بال بال«

.اند معانی در فرهنگ غایب

مثال -2-8

هـا روشـنگرند یـا     مثـال  ها آن است که معلوم نیست در این فرهنگ نکتۀ مهم در مورد مثال

عبارت دیگر، در مقدمه ذکر نشده  به.اند فقط براي اثبات کاربرد واژه یا عبارت موردنظر درج شده

تـوان   در این رابطه می.است که آیا اینها شاهدند یا اینکه خود مؤلف فرهنگ آنها را نوشته است

و»ا فیها خالـدونش سـوختن  ت«،»به تنش نشستن«،»آقاي اتوکشیده«هاي  در مدخل به مثال

.کنند اشاره کرد که به درك معناي مدخل کمکی نمی »بال ظالم«

مـثالً، در مـدخلِ   .هـاي مختلـف نیـز تناسـبی بـا یکـدیگر ندارنـد        ها در مـدخل  تعداد مثال

در.چهار مثـال آمـده اسـت    2دو مثال و براي معناي شمارة  1، براي معناي شمارة »وقت اون«

.»)اومدن(قیافه گرفتن «و»ریش گرو گذاشتن«:اقد مثال است، مانندمواردي هم مدخل ف

ها بـراي   توان متذکر شد، آن است که در برخی از مدخل از دیگر نکاتی که در مورد مثال می

:مثال توضیح آمده است، ازجمله در

معتقدن کـه شکسـت   (=ذارن  می پاي مربی  به ومردم شکست تیم  به پاي چیزي گذاشتن

.).قصیر مربیهتیم ت

در ایـن مـورد، بایـد    .»کاري مایه«و»به جاي خود«هاي  به همین ترتیب است مثالِ مدخل

طـور مناسـب    گفت که این کار چندان معمول نیست و اگر تعریف دقیق و کامل و مثـال آن بـه  

.انتخاب شده باشد، نیازي به چنین توضیحی نیست
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ارجاع -2-9

اي کـه یـک مـدخل تعریـف      گونه نگ درست و دقیق هستند، بهبسیاري از ارجاعات در این فره

اند، ولی موارد متعددي در فرهنـگ   هاي مترادف به آن ارجاع داده شده  شده است و سایر مدخل

، کـه بـه یکـدیگر ارجـاع داده     »خانـه  صـاحب «و»خونه صاحاب«وجود دارد، ازجمله دو مدخلِ 

:دیک از آنها تعریف شون اند، بدون آنکه هیچ شده

.خانه صاحب=خونه صاحاب

.خونه صاحاب=]رسمی[خانه  صاحب

هـاي رسـمی بـه صـورت گفتـاري ارجـاع داده        گرایش غالب در این فرهنگ آن است که صورت

:اند، مانند شده

مث=مثلِ

)»هندوانـه «ماننـد  (به صورت رسـمی   )»هندوونه«مانند (ولی در برخی موارد، صورت گفتاري 

عالوه بر این سؤال که اصوالً چرا باید صورت رسمی در این فرهنگ وجود .تارجاع داده شده اس

ارجـاع داده   »وقت«که به  »وخت«:داشته باشد، در مواردي، ارجاع در فرهنگ کور است، مانند

.در فرهنگ نیست »وقت«که مدخل  شده است، درحالی

شو و درنتیجه، کاستن از از کاربردهاي ارجاع در ترکیبات فعلی آن است که براي پرهیز از ح

کنند و صورت فعلی را یـا   حجم فرهنگ، معموالً جزء غیرفعلی، یعنی اسم یا صفت، را تعریف می

بـا  .آورند می)اسم یا صفت(صورت مدخل فرعی ذیل جزء غیرفعلی  دهند و یا به به آن ارجاع می

د کـه از ارجـاع اسـتفاده    ها اصلی هستند، بهتر آن بـو  توجه به اینکه در این فرهنگ همۀ مدخل

)هم اسم یا صفت و هـم ترکیـب فعلـی آنهـا    (ها  گونه مدخل در این فرهنگ هردوي این.شد می

معنـاي  (»فـیلم «و یـا   »کردن پچ پچ«و»پچ پچ«اند، مانند  طور جداگانه مدخل و تعریف شده به

.»فیلم بازي کردن«و)2شمارة 

گستره -2-10

کـار   شامل ایـران، افغانسـتان، تاجیکسـتان و سـایر منـاطق، بـه      زبان فارسی در گسترة وسیعی، 

رو  ها و اصطالحات متفـاوتی روبـه   تبع آن با واژه ها و به گونهدر هریک از این مناطق ما با .رود می

در.تلفظ، معنا و کاربرد یک واژه یا اصطالح ممکن است در این منـاطق متفـاوت باشـد   .هستیم
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در این فرهنگ آمده است، فارسی گفتـاري یعنـی لهجـۀ تهرانـی     گفتار ذکر شده که آنچه  پیش

).صفحۀ هفت(است 

کـار   همچنین گفته شده است که در این فرهنگ هم کلماتی جاي دارنـد کـه در گفتـار بـه    

روند و هم کلماتی کـه در گفتـار و در نوشـتار کـاربرد دارنـد، امـا در گفتـار شـکل دیگـري           می

بایست تمام کلماتی که در گفتار شـکل متفـاوتی بـه     رت میدر این صو.کنند پیدا می)شکسته(

هـایی   کـه چنـین نیسـت و واژه    ها وجود داشته باشند، درحالی گیرند، در فهرست مدخل خود می

.شوند در این فرهنگ دیده نمی »آروم«و»صبونه«،»نون«همچون 

کاربر و کاربرد -2-11

ان مادري، میزان تحصیالت یا تخصص و غیره به امروزه کاربر فرهنگ را معموالً براساس سن، زب

همچنـین  .کنند ها تألیف می هایی تقسیم و فرهنگ را براساس نیازهاي هریک از این گروه دسته

هاي  در بخش.کار برود، باید مشخص شود اي که فرهنگ قرار است در آن به نوع فعالیت یا زمینه

زبـان   نشده است و مشخص نیسـت کـه وي اهـل   اي  آغازینِ این فرهنگ به کاربر احتمالی اشاره

همچنـین  .آموز، کـودك اسـت یـا بزرگسـال، فـردي اسـت عـادي یـا متخصـص          است یا فارسی

ترجمـه؟ خوانـدن   :دانیم این فرهنگ قرار است براي چه منظوري مورد استفاده قرار گیـرد  نمی

متن یا نوشتن به زبان فارسی؟

مطالب پایانی -3
1

ها پیوست -3-1

پیوست اول به جدول آوانگـاري اختصـاص دارد و پیوسـت    :بخش دو پیوست وجود دارددر این 

.تحوالت فارسی گفتاري درمقایسه با فارسی رسمیدوم بخشی است با عنوان 

بنـدي   تحوالت زبان فارسی گفتاري آن است که این تقسـیم  بندي نکتۀ مهم در مورد تقسیم

بسـیاري از ایـن تحـوالت آوایـی را     .فاحش استبسیار غیرعلمی و در مواردي حاوي اشتباهات 

ایـن  .بنـدي کـرد   دسـته  -شناسی و آواشناسی با استناد به قواعد زبان -تر  روشی علمی شد به می

شـناختی نبـوده و وي تنهـا کـاربر عـام را       دهد که نگاه مؤلف به این قضیه زبـان  موارد نشان می

1. back matter
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بنـدي تحـوالت آوایـی     بـه دسـته   هاي ظـاهري و سـطحی   مدنظر داشته است و براساس ویژگی

.پرداخته و طبیعتاً در مواردي هم دچار لغزش شده است

عبـارت دیگـر،    بـه .گنجنـد  هاي ذکرشده ذیلِ یک موضوع در یک دسته نمی بسیاري از مثال

معرفـی کـرده اسـت، حـال آنکـه       ي کلی عنوان قاعده مؤلف تغییرات موردي را تعمیم داده و به

هستند کـه   دهندة عملکرد یک فرایند آوایی مشخص تعمیم نیستند و نشان بسیاري از اینها قابل

bعنوان مثال، حـذف   شد به آنها اشاره کرد و بسیاري از موارد را ذیل یک دسته گردآورد، به می

، فراینـدهایی  )»هونـگ «بـه   »هـاون «در تبـدیل  (gو افـزودن  )»جـم «به  »جنب«در تبدیل (

.هستند)درج(هایی از فرایند حذف و اضافه  ترتیب نمونه که بهروند، بل شمار نمی جداگانه به

aمـثالً،  (همچنین در پیوست موردبحث، تنها اشاره شده است که، یک صدا به صداي دیگر 

شود و دلیلی براي آن بیان نشده است و نیز ذکر نشده است کـه ایـن تغییـر در     تبدیل می)âبه 

-ar–نمونۀ دیگر تبـدیل  .دهد رخ می)د، پیشوند و غیرهاعم از ریشه، پسون(کدام بخش از کلمه 

بـه   »کـارگر «که، مثالً، کلمـۀ   شود، درحالی تبدیل می »اگه«به  »اگر«است که طی آن  -e–به 

.شود تبدیل نمی »کارگه«

منابع فرهنگ -3-2

ده گفتار تنها به ذکر این نکتـه بسـنده کـر    فرهنگ فاقد کتابنامه است و مؤلف در جایی در پیش

وگوهـاي   در طـول چنـدین سـال و عمـدتاً از گفـت     «است که واحدهاي واژگانی این فرهنگ را 

هـاي گونـاگون    الگ ها و وب هاي سایت هاي رادیو و تلویزیون، و نوشته زبانان، برنامه روزانۀ فارسی

کـر  هـا ذ  ها و وبالگ هاي رادیویی و تلویزیونی، سایت یک از برنامه نام هیچ.است»گردآوري کرده

.اي نکرده است نشده و مؤلف به روش کار خود نیز اشاره

شود، آن است کـه نویسـندة فرهنـگ چـه      از جمله سؤاالتی که براي این نگارنده مطرح می

بار به  میزان بسامدي را براي حضور یک واژه در فرهنگ درنظر گرفته است، مثالً، اگر ایشان یک

، آیا الزم بـوده اسـت   )»عشقوالنه«مانند واژة (است اصطالحی در یک برنامۀ تلویزیونی برخورده 

که چنین اصطالحی در فرهنگ گنجانده شود یا خیر؟ احتمال اینکه کـاربر فرهنـگ بـا چنـین     

هـاي   است؟ نمونه اصطالحی برخورد کند، چقدر است که وي یک مدخل را به آن اختصاص داده

.ذکر شد نیز از این دست هستند 2.1دیگري که در بخش 
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هاي فیزیکی ویژگی -4

بندي  صفحه.قبولی برخوردار است توان گفت که این فرهنگ از کیفیت چاپ قابل طور کلی می به

صـورت   هـا بـه   مـدخل .شود آن شکیل و مرتب است و حاشیۀ سفید اضافه در صفحات دیده نمی

.اند که شکل رایج فرهنگ است دوستونه قرار گرفته

هـا   اینکـه همـۀ مـدخل   .گیـرد  آسانی صورت مـی  بیش بهو یافتن اطالعات در این فرهنگ کم

صـورت   ها بـه  همچنین سرمدخل.شود مدخل اصلی هستند، سبب تسریع در فرایند جستجو می

)زدگی بیرون(تورفتگیِ معکوس 
1
و با حروف سیاه 

2
انـد کـه ایـن     تر از تعریف چاپ شده و درشت 

و بـا حـروف متفـاوت    (:)از دونقطـه   ها پـس  شاهد و مثال.کند امر نیز یافتن مدخل را آسان می

از یکـدیگر  )○(شاهدهاي متعدد با دایرة توخـالی  .اند آمده)صورت ایرانیک به(نسبت به تعاریف 

)دامـاد =مانند دوماد (ها و ارجاع  کردنِ مترادف براي مشخص(=)از عالمت مساوي .اند جدا شده

.استهاي متضاد استفاده شده  براي واژه)≠(و از نامساوي 

هاي چندمعنا، پس از سرمدخل یک سطر خالی مانده و معانی از سطر بعد شـروع   در مدخل

:اند، مانند شده

دون

........................دونه؛ دانه.1 :

2] .....................دونستن<. [

.اند و غیره در داخل دو قالب آمده]رسمی[،]طنز[هاي کاربردي، مانند  برچسب

اعم از گونـۀ رسـمی و یـا کلمـۀ دیگـري کـه جـایگزینِ کلمـات          -دیگرِ سرمدخل هاي گونه

و دهـنش  )عبـدالعظیمی  شاه(داخل پرانتز آمده، مانند تعارف شابدلعظیمی  -شود سرمدخل می

.شدن)صاف(سرویس 

سخن آخر -5

:بندي کرد صورت زیر دسته طورکلی به توان به اشکاالت فرهنگ موردبحث را می

1. hanging indentation
2. bold
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شناسـی، مـثالً، در تشـخیص صـورت بنیـاديِ واحـدهاي        فتن مؤلف از دانش روزِ زباننگر بهره*

واژگانی؛

نکردن از یک پیکـرة   نویسی نوین که مصداق بارز آن استفاده هاي فرهنگ روشبهره نگرفتن از *

ها و صورت درست و پربسامدتر آنهاست؛ زبانی متعادل و استاندارد در گزینش مدخل

.اي یکدست و منطقی شیوهبه جاي شخصی سلیقۀ پیروي از *

تـوان   نویسی فعالیتی است دشوار و هیچ فرهنگـی را نمـی   البته الزم به ذکر است که فرهنگ

یافت که عاري از اشکال باشد، ولی نکته اینجاست که بسیاري از موارد برشمرده در این فرهنگ 

.نویسی برطـرف کـرد   ت فرهنگگیري از اصول درس شد با صرف وقت و دقت بیشتر و بهره را می

هاي  بنیاد تبدیل شده است و منظور از پیکره همان پیکره  نویسی به فعالیتی پیکره امروزه فرهنگ

توان بـا سـرعت و    نویسی می افزارهاي فرهنگ کمک نرم الکترونیکی است که با فرمتی خاص و به

.ها را از آنها استخراج کرد دقت بیشتري نسبت به گذشته داده

گذشـته در   هـاي قـدیمی و تـاریخ    عقیدة نگارنده، دیگر زمان آن رسیده است کـه از روش  هب

افزارهـاي گونـاگون    هـاي زبـانی و نـرم    بـودنِ پیکـره   بـا دردسـترس  .نویسی پرهیز شـود  فرهنگ

نویسـی و تکنولـوژي روز دنیـا،     هـاي نـوین فرهنـگ    گیري از نظریـه  یمنِ بهره نگاري و به فرهنگ

هاي بعـدي ایـن    کنم حداقل در چاپ پیشنهاد می.تر از زبان به دست داد یقتوان تصویري دق می

فرهنگ این نکات مورد توجـه قـرار گیـرد تـا بتـوان امیـدوار بـود کـه حاصـل کـار انـدکی بـه             

.تر شده است استانداردهاي جهانی نزدیک

ساغر شریفی 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
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