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  چکیده

پژوهش پیش رو با هدف بررسی تطبیقی دو فرهنگ لغت یک زبانه دهخدا و مریام وبستـر، از نظر ارائه 
اي و انجام ها به صورت کتابخانهدر این پژوهش، گردآوري داده. استانجام شده اطالعات مدخلی 

کلیه  حتی المقــدور از، واژه به صورت اتفاقی 50 نخست. است تحلیلی -پژوهـش به روش توصیفی
ها از فرهنگ یکسهم هر . ه استشدو تحلیل انتخاب  ،حروف الفبایـی، از دو فرهنگ لغت مورد بررسی

نگ اصول فرهنگ نگاري این دو فرهو  که بیشتر در حوزه اطالعات مدخلی حاضر پژوهش .بودواژه  25
از نظر ارائه اطالعات مدخلی، آیا تفاوتی ست که ا هادر پی پاسخ به این پرسش ،کرده استلغت را بررسی 

هم نویسه  -اهاي هم آودو فرهنگ لغت، واژهدر دو فرهنگ لغت مریام وبستر و دهخدا وجود دارد؟ و این 
العات دقیق، منظم هاي تحلیل شده در حوزه ارائه اطبا توجه به نمونه اند؟معنا را چگونه ارائه کردهو چند

ضح اوطور به  ییهاتفاوتها و نیز اصول استاندارد شناخته شده فرهنگ نگاري، و کاربردي مدخل
 معنایی چند نیز و نویسگی هم - این دو لغت نامه، در ارائه هم آودهد که امی نشان نتایج. مشخص است

 زیرا برخالف لغتنامه دهخدا که در ارائه اطالعات مهم .دارند ايو گسترده بارز هايتفاوت یکدیگر با
 با ها به کار نبرده است، فرهنگ لغت وبسترارد مشخصی در تفکیک اینگونه مدخلمدخلی، استاند

  . ها را از یکدیگر تمیز داده استلبته مختص خود، اینچنین مدخلاستاندارد روشن و ا
نویسی، فرهنگ یک زبانه، مدخل واژگانی، فرهنگ دهخدا، فرهنگ فرهنگ :ي کلیديهاهواژ
  .وبستر

  
  مقدمه - 1

هاي علمی، است که بتوان با آن، در همه حوزهتوسعه هر کشور نیازمند زبان علمی استوار و زایایی 
کار ه فناوري، اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی واژگان و تعابیر روشن و صحیح را فراهم آورد و ب

نخستین گام براي تبدیل زبان فارسی به زبان استوار . زبان علمی قوي از ارکان توسعه کشور است. گرفت
نویسی در فرهنگ. و زایا تألیف فرهنگی جامع به شیوه علمی است که به زبان فارسی وحدت بخشد
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در کشور فرانسه،  صدها سال پیش آغاز گشته است؛ مثالً که از  استکشورهاي پیشرفته فرآیندي مستمر 
فرهنگی را بنیاد نهاد که تا امروز پیوسته به حیات خود ادامه  1در اواسط قرن نوزدهم میالدي، پیر الروس

  داده و همواره در مسیر پیشرفت بوده و همگام با تغییرات متحول گشته است؛ اما متأسفانه سنت 
نظام ). 4: 1386خطیبی، ( اشته استنویسی در ایران به هیچ روي چنین استمرار و تحولی ندفرهنگ

نامه مورد استفاده وان ساختار اصلی دستیابی به واژهها، نظام الفبایی است که به عنمسلط در تنظیم مدخل
آورى تمام اطالعات و  نامه در پى جمع گرچه فرهنگ و فرهنگ. )38 :1385نیازي، (گیرد قرار می

و مباحث ناظر به آن، همه در قالب کتاب مرجع جمع  اصطالحات علم مورد نظر خود است، دامنه علم
به ). 1388موسوي، (مانع تحقق این امر است  نویسى شود؛ زیرا سیالن علم و محدودیت کار مرجع نمى
به ي در مندونیرو ین دنقش نما، ستیر و درعتباااللت ضمنی بر دها به سبب فرهنگ، 2سلوکا باور

  ). 323:  2003 لوکاس،( ندن داربازي زنمندسااتون و سمیت شناخته شدر
ته ها از مسائلی است که بسیار مورد توجه فرهنگ نویسان قرار گرفامروزه مقایسه میان فرهنگ لغت

 حاوى کتابى نامه، فرهنگ. است »نویسیاصول و شیوه فرهنگ«منظور بخشی از این مطالعات به. است
 موسوي،( است آن علمى تداوم مهم ابزار و جامعه، فرهنگى و علمى سطح دهنده نشان بشرى، علوم

 فرهنگ نقد اهمیت مرجع، اثر عنوانه ب آن مهم نقش و زبانی جوامع در لغت فرهنگ کارکرد). 1388
 مالی هزینه حاکم، اقتصادي شرایط با ایران، جامعه مانند ايجامعه در. کندمی آشکار روشنی به نیز را لغت

 تقبــل به حاضر سازمانی یا فرهنگی مؤسسه کمتر و است زیاد بسیار لغت فرهنگ تدوین و تولید زمانی و
  به هاواژه شناسی معنی براي تنها امروز ،لغات فرهنگ از استفاده). 1392 جعفري،( است ايهزینه چنین

 گفتار یا متن در اي واژه کارگیري به از زبان یک گویان سخن که منظوري شناخت براي بلکه رود، نمی کار
ضرورت  این ارتباطهایی در پژوهش پرداختن به رواین از ).56: 1385 نیازي،( رود می کار به نیز دارند،

 آیابراي نویسندگان مطرح است این مسئله است  مدخلی اطالعات ارائه نظر از که یهایپرسش. یابدمی
 -آواهم هايواژه لغت، فرهنگ دو این و دارد؟ وجود دهخدا و 3وبستر مریام لغت فرهنگ دو در تفاوتی

بررسی قیاسی دو فرهنگ هدف، پژوهش حاضر، در واقع در  اند؟کرده ارائه چگونه را معنا چند و نویسههم
-هاي کمی و کیفی فرهنگ، به منظور مشخص نمودن نقصانوبسترو انگلیسی  دهخدایک زبانه فارسی 

 هاي مختلف مدخلی، همچون تلفظ، کاربرد، معنا، تعریف، مترادف و متضاد، شاهد و مثال ها در حوزه
  .است
 ،هاداده. است ايکتابخانه صورت به هاداده گردآوري تحلیلی و -توصیف ،پژوهشانجام روش     
 قید ،صفت ،فعل ،سما هايمقوله از یک هر که ستا وبستر مریام و دهخدا زبانه یک فرهنگ دو يهاواژه

 50تر این دو فرهنگ لغت مجموعاً براي قیاس بهتر و البته دقیق مقالهدر این . شودرا شامل میغیره  و
واژه  25ها نامهسهـــم هر یک از این فرهنگاند که دهدر نظر گرفته شتصادفی ساده واژه، به صورت 
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  فارسی و انگلیسی، از هر دو ي تا براي هر حرف از حروف الفبااست در این راستا سعی شده . است
در این  .شوندنامه یک واژه انتخاب شود تا از نظر میزان و نوع ارائه اطالعات مدخلی بررسی و تحلیل لغت

ضمن  .انتخاب شدپژوهش آخرین و جدیدترین نسخه چاپی دو فرهنگ لغت دهخدا و مریام وبستــر 
اطالعات مدخلی، از قبیل تعاریف، کاربرد، معنا، شاهد لحاظ ارائــه به لغت مقایسه تطبیقی این دو فرهنگ

 قیاس به معنایی، چند و نویسگی هم -و مثال، ترادف و تضاد، اطالعات تاریخی، امالء و نیز، هم آوا
 . شودمی پرداخته زبانه یک هايفرهنگ کاربران براي آنها تخصصی کاربرد و هاکاستی ها،توانــایی

  
  مطالعات پیشینه - 2

ارسی مدیون خدمات و زحمات ارزشمند مردان و زنان بزرگی است که عمر شریف خویش فادبیات  و زبان
دهخــدا، یکی از مؤثرتــرین اشخاصی بــود . زبــان نمودند و نامشان همواره ماندگار گردیداین را وقف 

هاي زبان و ســوهاو را در ردیف اسطوره و ا ،خستگی ناپذیرش خالقیت، ابتکار و اراده، که حضور فعال
شناس و دیگر ص دیگري چون معین، بزرگ علوي، حقپس از دهخدا اشخا. ارسی قرار دادفادبیات 

ـردن آنچـه از خواننده را در پیداکـ نظرز هر ا که برآمدنداي نامهتخصصان این حوزه درصدد تدوین لغتم
در  نامهضمن اشاره به تاریخچه تدوین لغت )1388(رضایی . کردمیمجاب  انتظار داردیک فرهنـگ 

نویسی اخیر، به نقد و بررسی اصول فرهنگهاي نویسی در گذشته و سالایران و برخی معیارهاي فرهنگ
نویســی تطبیقی نامهضــرورت لغت به) 1386(فرهیدنیــا  .اختدر فرهنگ انجمن آراي ناصــري پرد

) 1371(پیروز . شتاشاره داهاي دوزبانه مبدأ و مقصد در فرهنگهاي او به بررسی معانی زبان. پرداخت
هاي همواره به فرهنگ نیاز موجود در جامعه زبانی فارسی، قسمت اعظم توجه ه دلیلبمعتقد است 

تا ) 1382(د قانعی فراز نظر . است بوده معطوف »دوزبانه« هايفرهنگ قالب در »آموزشی« و »همگانی«
نگار به ه و یک زبانه رعایت نشود و فرهنگنگاري دو زبانهاي نوین فرهنگزمانی که اصول و روش

-کمبودهاي اصول معیار در فرهنگمهارت و دانش تخصصی این رشته آراسته و مجهز نباشد، همچنان 
ه نویسی و آثاري اشاربه پیشینه فرهنگ) 1386(صبور. هاي ایران وجود داردر فرهنگ لغتنگاري و نش

آوران بزرگان و نام ا روش الفبایی پیرامون مسایل فرهنگی، علوم و فنون، شرح حال و آثارکرده است که ب
  . تاسنوشته شده 
بازرگانی و صنعتی ، هنري، مذهبی، زبانی، میزان گستردگــی روابــط فرهنگی به) 1388(فالح 

ها وران مهاجرت آریاییبه داین روابط که پیشینه  چنین بیان کردو  پرداختایــران و شبه قاره از دیر باز 
ستوري در نزد هاي اصطالحات د پرکاربردترین توصیف شتتالش دا) 1382(چگینی . گرددبرمی
توان به قید، ابهام،  کتاب میاین از میان اصطالحات مطرح شده در . را بررسی کندشناسان  زبان
سی، ستاك، ضمیر موصولی، سازي، بند مکمل، هم مرجع، تثنیه، ضمیر برون مرجع، تک واژه قامو پس

سی در باب ارکان لغت هاي فارسی به فارآنچه در فـرهنگ) 1386(سلطانی . دگشتار و غیره اشاره کر
   .ارائه کرده است به شرح زیر، تــوان یافتمی
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و  هویت دستوري -3تلفظ یا ضبط؛  - 2عنوان یا لغت یا مدخل یا ماده و ترتیب الفبایی آن؛  -1
ت، تداول عامه و اصطالحا - 6خذ آنها؛ آشواهد و م - 5خذ آن؛ آمعنی یا معانی و م -4تاریخی؛ 

  .خذ آنهاآی و شواهد و مها و معانترکیب -7امثال؛ 
- زینشین .کرده است زبانی و اهمیت آنها در فرهنگ نگاري اشاره هبه مفهوم پیکر) 1372(1کیپفر

 ههاي چینی و فارسی، مراحل تهیه فرهنگ لغت دوزبانتطبیقی میان فرهنگ ضمن مقایسه) 1370(یان
-شناسی و فرهنگ ریشههاي ریشهشناختی فرهنگبندي ردهطبقه« همقال. مشترك را ارائه نموده است

او . در نقد فرهنگ استبندي اي از اعمال ردهنمونه) 1375( گوستازاز  »شناسی زبان آسی تألیف آبایف
ط به واژگان و داند و آن را در حوزه مطالعات مربوشناسی میاز زبان يدشوار نویسی را بخشفرهنگ 

اي در زمینه چگونگی هنگ نویس عرب زبان به مباحث ریشهفر) 1370(القاسمی. دهدمعناشناسی قرار می
ي تدوین، برااو در این مقاله معیارهایی را . هاي دو زبانه پرداخته استمیان فرهنگ هتهیه و مقایس

نویسان فرهنگ«نام ه در کتابی ب) 1989( 2جیمز. دهدهاي دوزبانه به دست میانتخاب و ارزیابی فرهنگ
اي از نویسی را شاخهفرهنگ) 2002( 3جکسون. نگار اشاره داردبه وظایف اصلی فرهنگ »و کارهاي آنها

هاي مختلف، شناسی در زمینهزبانین فعالیت گروهی به متخصصان داند و معتقد است اشناسی میزبان
  . شناسی نیاز داردشناسی، صرف و واژهنظیر تلفظ، ریشه

رخی تصورات منتقدانــه به ب »نویسی، مفاهیم انتقاديفرهنگ«در مطلبی با عنوان ) 2003(4هارتمن      
  که با داند فرهنگ نویســی را رشته مستقلی می) 1998(هارتمــن . پردازدنگاري میدر فرهنگ

شناسی ی، ادبیــات، نـشر، فلسفه و زبانهاي گوناگونی، از جمله اطالع رسانــها و اصول رشتهنظــریه
یسی را فعالیتی گروهی فرهنگ نو) 1984( 5الندو .تطبیقی و کاربردي در ارتباط تنگاتنگ است - تاریخی

شناسی، اطالعات دستوري و تلفظ هاي مختلف آن را، مانند ریشهداند و معتقد است بخشو تخصصی می
نویسی را کامال فرهنگ )1984( 6سینکلــر .هاي مربوط مشخص کنندها، باید متخصصان حوزهسرمدخل

شناسی متن  و هاي زباننویسی باید بر یافتهرهنگداند و معتقد است در فشناسی میمرتبط با زبان
معتقد است که ) 2004( 7گوس .تمرکز بیشتري شود ستشناسی زبان که با کاربرد زبان در ارتباط اکاربرد

پذیرد، به شناسی میاما تاثیرات فراوانـی از زبان .روداي مجزا به شمار میهنویسی رشتکه امروزه فرهنگ
  . توان نادیده گرفتدر فرهنگ نویسـی به هیـچ وجه نمیشناسـی را طوري که نقش زبان
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  نگاريفرهنگ - 3
هاي قابل پدیده هشود؛ روندي که مربوط به حیطتدوین فرهنگ لغت گفته می ه جریانب فرهنگ نگاري
 شناسی که از طریق آنظري واژگاناي از اصول نواژگان است و هم مربوط به مجموعهمشاهده، یعنی 

 هاي زبانهواژتدوین  و در حوزه گرداوري علمی یفعالیت نگاري،فرهنگ. توان واژگان را بررسی کردمی
نویس با ترتیب فرهنگ بدین .خاص خود انجام می شود قواعد و اصول، طبق ايحرفهصورت که به است 
ي معنایی، هابرحسب ویژگی) یا دو زبان(ک زبان اي روبرو است که به توصیف تمام واژگان یحرفه

کلى هاى مرجع به طور در کتاب. )1392پور نوغانی، حسینی( کندتوصیف می دستوري و کاربردي آن
  :زى و اصل رعایت شود، که عبارتند االزم است چند ویژگ

  ویژگى امالیی .1
  ویژگى تلفظى یا آوایی .2
  ها و وضع ترکیبى آنها مصطلح و غیر مصطلح بودن کلمه .3
  ریشه معنایی .4
  ارائه تعریف دقیق، جامع و مانع .5
  جایگاه دستوري .6
  ا توجه به اهمیت کاربردى آنهاترتیب اهمیت معانى اصطالح یا مدخل ب .7
  هاها در برخى از فرهنگ معادل خارجى واژه .8
  جنبه تاریخی .9

  ها رعایت عالیم و نشانه .10
  اصول و ضوابط مرسوم در فرهنگ نگاري - 3-1

  :کنندمی دو دسته ضوابط توجهبه د ونویسان در تنظیم ساختار خفرهنگ
هاي مختلف نویسی زبانضوابطی است که معموالً در فرهنگ معیارها و منظور: ضوابط عمومی - 3-1-1

یرد، گمورد توجه قرار می ،ارائه اطالعاتو انتخاب ساختار مناسب براي  معیاراي نامهبه منظور تهیه واژه
   :زاین موارد عمدتاً عبارتند ا

ر فرهنگ حجم واژگانی که قرار است د. از نظر عمومی یا تخصصی بودن لغتتعیین فرهنگ) الف
  ؛شوددرج میگنجانده شود و دامنه فرهنگ از نظر میزان اطالعاتی که ذیل هر مدخل 

انی و با چه چه نوع واحدهاي واژگ(ها ها، شکل سرمدخلها از نظر انواع مدخلها و سرمدخلمدخل) ب
  دستوري؛هاي و ویژگی) مثالً آوانگاري (تلفظ  ها،گیرند صورت امالیی مدخلفرمی سرمدخل قرار می

اطالعات : مثالً(ی ارائه اطالعات فرازبانی مانند چگونگ. ها و سازماندهی تعاریفنحوه ارائه معادل) پ
چگونگی به  شناسی و دستوري وفی، چگونگی گنجاندن اطالعات ریشهموقعیتی، سبکی، دایره المعار

  ت و ارجاعات؛هاي اختصاري براي نشان دادن انواع مختلف اطالعاها و نشانهرمزکارگیري 
  .هاي جامعه و رعایت خط قرمزهاي اخالقی در فرهنگ نگاريچگونگی گنجاندن نگرش) ت
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تکوین و رشد واژگان و انواع منظور مواردي است که به ماهیت ویژه و شیوه : ضوابط خاص - 3-1-2
فارسی الزم نویسی به عنوان مثال در فرهنگ. شودی و عاریتی یک زبان خاص مربوط میهاي وارداتواژه

- شود، و یا در انگلیسی ورود واژه هاي عربی در آن توجهیادي به مسائل ناشی از رواج واژهاست تا حد ز
ها در شناسی، امالء و تلفــظ واژهمسائــل مربوط به ریشهاست ها به آن سبب شده هایی از همه زبان

  .)1385نیازي، (نگاري حائز اهمیت زیادي باشد فرهنگ
  ل تألیف فرهنگمراح - 3-2

نامه نها مستقیماً منجر به تولید واژههاي مختلفی است که بعضی از آتألیف و تدوین فرهنگ شامل فعالیت
گ هاي مقدماتی نگارش فرهنفعالیت. اده کردن شرایط را دارندسازي و آمشوند و بعضی جنبه زمینهمی

زآموزي کارکنان، و غیره مربوط آموزش و با هاي آن، طراحی ساختار کلی،به بررسی بازار بالقوه و ویژگی
ها، ویرایش و آوري دادهمراحل اصلی ساخت فرهنگ یعنی جمع شود که غالباً به علت توجه زیاد بهمی

ها شامل همه راهبردها و متونی آوري دادهجمع. گیردهاي مقدماتی مورد توجه قرار نمیانتشار این فعالیت
  :رود و شامل موضوعات زیر استتدوین فرهنگ به کار می درالزم ت آوري اطالعابراي جمع است که
  هاي استناديتهیه فایل -1
هاي کاربردي توان ویژگیوسیله آن میه اي نظامند از متون، که بتدوین پیکره یا مجموعه -2

  .هاي زبانی را مستند کردیک زبان یا تفاوت
  .تحقیقات میدانیها با استفاده از مهنابرداري از سایر واژهکپی -3
ست؛ البته امروزه با ا مند متون، کاري بسیار شاق و توان فرساوین یکباره پیکره یا مجموعه نظامتد

، استفاده از رایانه. شودکی، کار با سرعت بیشتري انجام میاستفاده از رایانه و دسترسی به متون الکترونی
- پایــگاه. دکنمی ها کمک به تألیف فرهنگمی دهد که هاي اطالعاتی سوق ناشران را به تهیه پایگاه

- اي فرهنــگ مورد استفاده قرار میهه عنوان پایگاه مستندسازي مدخــلهاي اطالعاتی منابع زبان ب
ها، مدخلاز  یآرشیــوهاي متنی و استنادات خاصاي از  مجموعهخود  و در شکل مطلوبگیرند 

ها، کارکردهاي معنایی، نحوه کاربرد مانند تلفظ(مقوالت اطالعاتی ایر ها، معانی و تعاریف، و سسرمدخل
عات متقابل، و ها، دستورات صفحه آرایی، ارجاهاي مربوط به فرمترمز ها این پایگاه. هستند )واژه

رعت انجام شود و یا کردن اطالعات با سآمدروز ،شودمیکه سبب  دنها را در خود دارپیوندهاي بین مدخل
تصر و یا فشرده تهیه فرهنگ مخ براي مثالً -ها از پایگاههاي خاص و یا بخشی از مدخلمدخلاستخراج 

   ).1385نیازي، (به راحتی انجام شود تر از یک فرهنگ بزرگ
  هاتحلیل داده -4
  هاي برگرفته از فرهنگ لغت دهخداتحلیل نمونه - 4-1
 پندار -

 به. است آمده خاص اسم و مصدر اسم هايصورته ب نویسه، هم -آوا هم مدخل چهار »پندار«براي واژه 
تصور براي اسم مصدر و تعریفی براي  و خیال و بادسري عجب، و تکبر چون معادل، چندین معنی، لحاظ



 79/ ...انه دهخدا و ببررسی تطبیقی دو فرهنگ لغت یک ز
 

 
 

که این موضوع به دقت علمی است اسم خاص بیان شده که منابع تک تک آنها نیز با دقت ذکر شده 
در حوزه آوانگاري هم ریشه واژه ذکر نشده است، . افزایدفرهنگ میغناي فرهنگی و ادبی این معانی و 

از چندین مثال و شاهد در قالب منثور و منظوم براي . بسنده شده است) پ(نگاري کلمه تنها به حرف
ا آوردن فعل امر براي این واژه مترادف و متضادي ذکر نشده است و ب. بیان کاربرد واژه استفاده شده است

به لحاظ تلفظ و ریشه و اطالع . هاي دستوري آن نموده استاي به یکی از هویتاشاره )پنداشتن(
  . تاریخی نیز توضیح خاصی وجود ندارد

  تراویدن -
و تعداد محدودي  داردن و تعدادي تعریف با ذکر منبع تعداد محدودي معنا و معادل، چون چکید تراویدن

  . هم مثال و شاهد به صورت نظم، همراه با ذکر منابع، جهت نشان دادن کاربرد آن ذکر شده است
به لحاظ مقوله دستوري هم . متضاد براي حصول به اطالعات بیشتر ارائه نشده استو  هاي مترادفواژه

هاي با حروف و نشانه آوانگاري عنوانه ب] ت و د[صداهاي . تنها به مصدر بودن واژه اشاره شده است
امالء آن همراه با . اي به اطالعات تاریخی، اصول و ریشه این واژه نشده استآورده شده اما اشاره فارسی

  .خود واژه است
   ثبت -

در مورد این واژه، معانی متعددي از قبیل قرار دادن، حجت، نوشتن، مرد معتمد و غیره ذکر شده است که 
در این مدخل شاهد و مثالی براي معانی ذکر نشده . به تفکیک معنایی آنها پرداخته است || با آوردن نشانه

با آوردن کلمات هم معنی همچون نوشته، ثبت آمدن و . تا کاربرد دقیق آن براي خواننده مشخص گردد
منابع شواهد نیز  آوردن. ثبت برداشتن، همراه با مثال، در قالب نظم یا نثر به کاربرد آنها اشاره نموده است

 واست  واژه ناقص آوانــگاري بخش عنوانه ب که]  ث[ یعنی از دو نشانه دیگر. بر اعتبار آنها افزوده است
 عربی،(است  واژه کاربــردي تنوع و دستوري هویت کنندهمشخص که) ا ‚ ص ‚ع  مص ( هاينشانه

. شوداژه مشاهده نمیو این به مربوط تاریخی اطالع نیز و مترادف و متضاد واژه). اسم و صفت مصدر،
  .امالء واژه طبیعتاً با خود واژه همراه است

  چنبره -
 که مثال با همراه غیره، و دایره حلقه، معناي به یکی است، نویسه هم – آوا هم مدخل دو داراي چنبره
تعاریفی هم  واژه این براي. خاص اسم یک دیگري و است شده مشخص ترتیب این به نیز واژه کاربرد

چم  (درباره آوانگاري، همانند موارد گذشته از حرف نگاري مانند . از هم مجزا شده است ||و با نشانه  ذکر
ر  مقوله ) اخ(و ) ا(اي همورد اعالم هویت دستوري با نشانهدر . جاي آوانگاري استفاده شده استه ب) ب

هاي مترادف و متضاد و نیز اطالع واژه ت اسم و اسم خاص مشخص شده وصوره ها بدستوري مدخل
اشاره ) زدن  چنبره( واژه مرکب مصدر و به شده ارائه مدخل خود همراه امالء. تاریخی ذکر نشده است

   .شده است
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  خوي -
هم نویسه و  -ا نویسه هستند و برخی هم آوخل واژگانی جداگانه که تماماً هممد 12در  »خوي«واژه 

یا  معیارهم نویسه  -ا هاي هم آوتوجه به قواعد درج مدخلگاهی چند معنا آورده شده است، اما بدون 
در اینجا با چند مدخل واژگانی متفاوت روبرو هستیم که معانی کامالً متفاوت و جدا از هم . مشخص

شده، از جمله تند خوي، نیکو خوي و هاي بسیاري ارائه ین واژه کلمات ترکیبی، یعنی مرکببراي ا. ارندد
چند معناي در مورد این واژه . ه استغیره و نیز به لحاظ ریشه و اصول، براي این واژه موردي آورده نشد

و با آوردن تعداد زیادي مثال در قالب نظم و نثر، به بیان کاربرد متعدد واژه پرداخته است متعدد ذکر شده 
همچون  هاي مختلفاختصاري استفاده شده که به تلفظ هاينشانهمدخل نیز از  براي هر. شده است

]يخو/خَی/خُی/یخ( و هویت دستوري واژه مانند] خمعانی مرتبط  اي به تعداداشاره. اشاره دارد) ع ص(، )ا
. اندز بقیه معانی و توضیحات مجزا شدها ||همچون زنگ فلزات، کشت و زرع و جز اینها دارد که با نشانه 

، در هیچکدام از هامعنیهمدر رابطه با . شودموردي دیده نمیهاي مترادف و متضاد در رابطه با واژه
  . در ارتباط با اطالعات تاریخی نیز موردي ارائه نشده استو  شوداي مشاهده نمیها نمونهمدخل

  رشمه -
براي این واژه، دو مدخل جداگانه که هم نویسه هستند، در قالب اسم و اسم خاص ارائه شده و تنها به 

خاص اشاره دارد و ، دو تعریف که یکی به نوعی افسـار »رسن بلند مخصوص اسب«چند معنی، از جمله 
لفظ، بدون نوع ت 2دهی در دماوند اشاره شده است و که به مکاناست جغرافیایی  دیگري اطالعات

ــان که هرکدام نسبت به نوع تلفــظ، معناي متفاوتی را بیاست ارائــه شده  معیاررعایت آوانــگاري 
کاربرد آنها  مثال یا شاهدي که به بیان]. مِ/ ر م [هاي مربوط به خود را دارد؛ مانند نشانه کهکند می

نشده و همچنین هویت دستوري به لحاظ اصل و ریشـه واژه، اطالعاتی ارائــه . شودبپردازد مشاهده نمی
  . مشخص شده است) اخ(و ) ا(هاي اختصاري هاي واژه، با نشانهمدخـل

   سودا -
ارجاع  »سوداء«و براي توضیح بیشتر به مدخل است ارائه شده ) سیاه(در مدخل این واژه تنها یک معنی 

ي تعداد .ارائه شده است) زشت(و صفت ) دل میانه(چند معنی مختلف در کاربرد اسم داده شده و در آنجا 
از یکدیگر تمیز داده  ||شانه معانی متفاوت اما مرتبط، از جمله عشق، بیهوده، اندیشه و غیره که با ن هم

منابع آنها که هم هاي متعدد منظوم و منثور، از زبان فارسی و عربی، با ذکر مؤلف با آوردن مثال. اندشده
نشان از درصد فراوانی باالي این واژه در ادبیات فارسی و عربی است و هم نشان از دقت علمی معانی و 

براي ] س[از نشانه . ده استغناي فرهنگی و ادبی این فرهنگ لغت دارد، به کاربرد فراوان واژه اشاره کر
المللی استفاده شده و از رآیند آوانگاري بیندون توجه به فتر تلفظ، باز هم بدادن نحوه صحیح نشان
اما با این . براي نشان دادن هویت دستوري واژه استفاده شده است) ع ا(و ) ع ص(هاي اختصاري نشانه

  . همه هیچ واژه هم معنا، متضاد و مترادف یا اطالع تاریخی بیان نشده است
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  شوکران -
اي به نوعی گیاه یا نوعی تخم گیاه تعدادي تعریف از جمله اشارهتنها براي این واژه معنایی ارائه نشده و 

و غیره ذکر شده است؛ همچنین مؤلف به ارائه کلمات ترکیبی و مرکبی که از ترکیب با این واژه ساخته 
ها و معانی مختلف این ر و جز آن، قصد نشان دادن کاربردرود، همچون شوکران صغیکار میه شده و ب

به بهتر  ارائه شده است که تنها] شُو ك / ش  [به عالوه تلفظ واژه نیز همراه با ارائه نشانه واژه را دارد؛ 
در ارتباط با . و بین المللی ندارد معیارکوچکترین شباهتی به آوانگاري  کند وتلفظ نمودن واژه کمک می

ژه هیچ اطالعی موجود ها و اصول و ریشه واها و متضادیت دستوري، لغات هم معنی، مترادفمقوله هو
  .نیست و تنها تعدادي واژه هم معنا از زبان یونانی همچون قوشیون و بازریقون و غیره ارائه شده است

  ضارب -
ارائه شده شامل تعدادي معنی متفاوت همچون زننده، رونده و  »ضارب« جزئیات اطالعی که براي واژه

اند و تعاریفی از دو زبان فارسی و عربی، بدون درج شاهد یا از یکدیگر مجزا شده ||با نشانه  جز آنها که
هاي آوانگاري معیار. اي ارائه نشده استاین واژه نیز براي خواننده نمونهمثال است؛ در نتیجه براي کاربرد 

تنها به حرف نگاري یک حرف بسنده ] رِ [ در این مدخل هم به درستی رعایت نشده و با آوردن نشانه 
 نشانه عنوان به) ا ‚ع ص (راي نشان دادن هویت دستوري این واژه هم از عالئم اختصاري ب. شده است

  .ندارد وجود واژه بهتر فهم براي هم متضاد و مترادف تاریخی، اطالعات. است شده استفاده
 عود -

 هايمدخل در کدام هر که شده آورده معنا چند و نویسه هم - آوا هم مدخل 8 »عود«براي واژه 
ها داراي معانی و تعاریف فراوان است از جمله برگردیدن، برخی مدخل. تاس شده ارائه ايجداگانه

ارجاع  »عائده«یا  »عائد«هاي دیگري همچون و جز اینها و برخی دیگر به مدخل بازگشتن، چوب مطلق
 و جز اینها از هاي مرکب فراونی همچون نایژه عود، عود و گالب، چوب عودهمچنین واژه. اندداده شده

، آورده شده که نشانگر کاربرد فراوان داردمعانی مختلفی  ،هاي مختلفاین واژه که در کاربردها و بافت
تلفظ در آنها . هاي متعدد به کاربرد واژه اشاره شده استهمچنین در قالب شواهد و مثال. ستاین واژه ا

از آنجائیکه براي . ندارد معیارري مناسب و نگاري و آوانگانگاري و محدود آمده و واجصورت حرفه ب
. کور در دسترس نیستارجاع ارائه شده، هیچ نوع اطالعی در ذیل مدخل مذ »عود«هاي برخی مدخل

وجود دارد که در قالب نظم و نثر، به بیان کاربرد  »عود«هاي متعددي هم براي ترکیبات شواهد و مثال
هایی اختصاري مانند ري، طبق معمول بعد از مدخل نشانهت دستودر رابطه با هوی. آنها پرداخته شده است

 و مترادف ریشه، و اصول اما است؛ شده ارائه واژه دستوري کاربرد از خواننده تشخیص براي) ا ‚ع  ص (
ها واژه و در ذیل یکی از مدخل این براي. شودنمی مشاهده مدخلی هیچ در معنی هم لغات نیز و متضاد

تعدادي معانی و تعاریف مرتبط ). عود بر آتش نهند و مشک بسایند(المثل هم ارائه شده است تعداد ضرب
و جز اینها نیز براي اطالع خواننده آورده شده  »اي که از درخت بریده باشندشاخه«، »رد کردن«همچون 

  .است
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  هاي برگرفته از فرهنگ لغت مریام وبسترتحلیل نمونه - 2 -4
Abandon 

این واژه، دو مقوله دستوري اسم و فعل ذکر شده است؛ در مورد مقوله اول آن یعنی اسم، چندین در مورد 
، easeدر مورد این واژه، چندین مورد لغات مترادف مانند . کنیمریف و معادل معنایی را مشاهده میتع

naturalness ،spontaneity ،bitedness  و نیز مواردي چون  غیرهوconstraint  وrestraint  به
طور تقریبی با واژه در تضاد هستند ه اند که برائه شده است، همچنین لغاتی آمدههاي متضاد اعنوان واژه

، ardorهایی همانند ، و واژهغیرهو  embarrassment ،reserve ،uneasiness ،discretionمانند 
fervor ،recklessness ،impulsivity با استفاده از مثال به بیان . اندبه عنوان لغات مرتبط ذکر شده

نیز،  استبه لحاظ مقوله دوم این واژه یعنی فعل که از نوع افعال متعدي . کاربرد آن پرداخته شده است
. تلفظ آن اشاره دارد کنیم که به نحوهآوانگاري واژه را مشاهده می. تعاریف متفاوت ذکر شده است چندین

به عنوان متضاد براي  denyاي چون نمونه غیره و deliver ،give up ،yieldلغات مترادفی مانند 
به لحاظ اصول و ریشه نیز، اطالعاتی وجود دارد که شامل اطالعات تاریخی و یا به . واژه آمده است

، overdo ،bask ،revelهایی مانند همچنین واژه. ي استفاده واژه استعبارتی اولین تاریخ موجود برا
roll نظر معنایی و یا کاربردي به واژه مرتبط هستند بینیم که ازمی .forbear ،check ،inhibit 

مبحثی کوتاه به توضیح و توصیف همچنین با ارائه . ر تضاد هستنده طور تقریبی با آن دبکه اند مواردي
  .استشده واژه پرداخته 

Bank 
- از مهم. و دو فعل عنوان شده است در رابطه با مقوالت دستوري واژه، پنج مدخل اصلی از جمله سه اسم

براي مدخل اول که به لحاظ دستوري . استها نویسه بودن آنهم -آواها همهاي این مدخلترین ویژگی
ی در جایگاه اسم ظاهر شده، نخستین ویژگی قابل مشاهده، نحــوه تلفظ واژه است که به دلیل ویژگ

  .کندها نیز صــدق میمدخـله بودن، این ویژگی در دیگر نویســهم -آواهم
  :شناسی واژهریشــهو  )13th century(اطالعات تاریخــی 

 (Middle English, probably of Scandinavian origin، akin to Old Norse bakki 
bank, akin to Old English benc bench __ more at BENCH)  

   .چنــدین معنا براي آن آمده است وذکر شده  
تواند در جایگاه افعال الزم و هم افعال متعدي که مقوله دستوري آن فعل است، می در مدخل دوم      

 to form or group in a tier براي انواع متعدي آن چندین معنی در قالب جمالتی مانند. قرار بگیرد
دستوري در جایگاه اسم براي مدخل سوم که با توجه به مقوالت  .آمده است »به صف ایستادن«ی معن به

 و ریشه شناسی 15th century  قرار می گیرد، نیز اطالعات تاریخی
 (Middle English, from Middle French or Old Italian, Middle French banque, 
from Old Italian banca, literally, bench, of Germanic origin, akin to Old benc 

 چندین معنا از جمله 
 a person conducting a gambling house or game, specifically : DEALER 
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در رابطه با مدخل چهارم  .ذکر شده است، کندانه یا بازي قمــاري را اداره میشخصی که خ«ی معن به 
که به لحاظ مقوالت دستوري در جایگاه فعل و از هر دو نوع افعال الزم و متعدي قرار دارد، اطالعات 

چندین معنا از جمله در نوع  و 1751 ( circa) واژهموجود شامل نخستین تاریخ شناخته شدن و پیدایش 
 to deposit or store و در نوع متعدي »اداره کردن بانک«در معنــاي  to manage a bank الزم

in a bank  براي مدخل پنجم که در  .آمده است »ذخیره کردن در بانک«یا  »گذاريسپرده«ی معنبه
 جایگاه اسم ظاهر شده است، ریشه شناسی

 (Middle English banc bench, from Anglo- French, of Germanic origin, akin 
to Old English benc)  

  .واژه موجود است) 1614(اطالعات تاریخی و  
Capacity 

براي مقوله اول یعنی اســم، . در رابطــه با این واژه، دو مقوله دستوري اسم و صفت عنــوان شده است
به لحاظ تعاریف و معنی داراي موارد متعددي همچون . شودي براي نحوه تلفظ واژه مشاهده میآوانگار

legal competency or fitness <capacity to stand trial< ،صالحیت قانونی یا «ی معن به
همچنین با ارائــه مثال مانند جملــه  . استغیره و  >در مقــام صالحیت واقــع شدن< »شایستــگی

Does he have the capacity to handle his job?  آیا او توانایی اداره شغل خود را «به معنی
براي مقوله دوم این واژه یعنی صفت، تنها . در قالب جمله، به بیان کاربردهاي واژه پرداخته است »دارد؟

  جزئیات اطالعی موجود تعریف این واژه همچون
 equaling maximum capacity <a capacity crowd> 

  .است »برابر با حداکثر توانایی شدن«ی معن به 
Get 

- ترین ویژگیاز مهم. و دو اسم تقسیم شده است به سه مدخل فعلاین واژه به لحاظ مقوالت دستوري 
در رابطه با مدخل نخست که در جایگاه فعـل و از انواع متعدي و . استهاي این واژه، چند معنا بودن آن 

  .است شناسیریشه و ریفی فعل، اطالعات موجود شامل حاالت تصاستهم الزم 
 (Middle English, from Old Norse geta to get, beget; akin to Old English 
bigietan to beget, Latin prehendere to seize, grasp, Greek chandanein to 
hold, contain)  

 to receive براي نوع متعدي فعل معناهاي متعددي مانند.  13th century و اطالعات تاریخی آن
as a return ،beget ،seize  و understand   ،در معناي به ترتیب بازپس گرفتن، به وجود آوردن

 to و  to acquire wealth ارائه شده و نیز براي نوع الزم آن مواردي همچون "گرفتن و فهمیدن
leave immediately به عنوان معناي واژه )  دست آوردن ثروت و بالفاصله ترك کردنه ب«ی معن به

نوان حالت هاي کمکی که از وجه وصفی گذشته افعال متعدي به عهمچنین استفاده از فعل. اندذکر شده
در  get over و  get ahead ،get at ،get there ،get onشود از جملهمجهول کمکی استفاده می

  .»پیش رفتن، رسیدن به، موفق شدن، گذران کردن و فایق آمدن بر«معناي به ترتیب 
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، earn ،come over  هاي متعددي از جملهدر جایگاه فعل قرار دارد، مترادفبراي مدخل این واژه که 
prepare ،carry ،irritate  و memorize  ی به دست آوردن، مسلط شدن بر، آماده کردن، معنبه

، achieve ،organize  همراه داشتن، تحریک کردن و حفظ کردن، چندین واژه مرتبط همچون
prompt، distress  و provoke  ن، پریشان رسیدن، تشکیل دادن، وادار کرد«ی به ترتیب معن به

ی از دست دادن، معنبه  compose و  give up،deaden هاي متضاد مانند، واژه»کردن و رنجانیدن
حالی «ی معنبه   get into oneʼs headبی رونق کردن و آرام کردن، و نیز چندین اصطالح همچون

  .اندارائه شده »به دست آوردن«ی معنبه  come by و »شدن
Head 

و فعل عنوان شده است که واژه، سه مدخل اصلی از جمله اسم، صفت  این در ارتباط با مقوالت دستوري
اطالعات موجود براي نخستین مدخل عبارتند از . استهاي اصلی و مهم آنها چند معنایی بودن یاز ویژگ

  :ریشه شناسینحوه تلفظ واژه، 
 (Middle English hed, from Old English h*afod; akin to Old High German 
houbit head, Latin caput)  

 مواردي مانند  .(before 12th century) اطالعات تاریخی یعنی نخستین زمان شناختن واژه
person  ی شخص، معن بهthe end that is upper or higher or opposite the foot  به 

، »رهبر«در معناي   leader اند، به خالف جهت پا قرار گرفته منتها الیه که در باالتر یا بلندتر یا«ی معن
the end of a muscle nearest the origin  نزدیکترین بخش انتهایی ماهیچه به «ی معن به

جایگاه پیشوایی، احترام و «ی معن به the place of leadership, honor, or command و »مبدا
براي مقوله فعل اطالعات موجود شامل چندین مترادف  .اندر شدهبه عنوان معانی واژه ذک »سرکردگی

 به goو  start، تعدادي واژه مرتبط مانند »دستور دادن و بیان کردن«ی معن به set outو  directمانند 
  .است make a beeline forو یک مورد اصطالح  »شروع کردن و رفتن«ی معن

Mug  
 -هاي بارز براي این سه مدخل، هم آوایکی از ویــژگی. شده استبراي این واژه سه مدخل اصلی ذکر 

هاي آوایی به جهت ویژگی هم مشخصه ،عوض شدن مقوله دستوري واژهبا . هم نویسه بودن آنهاست
نخستیــن که به لحــاظ دستوري در در مدخل . ها ثابت مانده استدر مدخــل هم نویسگی، -آوا

 :و ریشه شناسی آن به صورت) 1664(جایگاه اسم ظاهر شده است، اطالعات تاریخی 
 (origin unknown)چندین معنا مانند. عنوان شده است a cylindrical drinking cup  ی معنبه

براي مدخل بعدي که در جایگاه فعل و از هر دو . موجود است »اي براي نوشیدنیک فنجان استوانه«
) 1855(نوع افعال متعدي و الزم قرار گرفته است، اطالعات موجود، نخستین زمان شناخته شدن واژه در 

 to pose or make faces الزم مانند به معنی فعل در جایگاه افعال. استو حاالت تصریفی فعل 
especially to attract attention or for a camera  سازي ژست گرفتن یا چهره«ی معن به

ب  photograph و در جایگاه افعال متعدي مانند »مخصوصا به جهت جلب توجه یا جلوي دوربین
هایی که در جایگاه اسم هستند چندین براي مدخل. اشاره شده است »عکس برداري کردن«ی معن
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ی به ترتیب چهــره، ادا و اصول، آدم اوباش معن به dupeو  face ،grimace، toughمترادف همچون 
هایی که در جایگاه فعل هستند نیز چندین مترادف از ي مدخلهمچنین برا. و ساده لــوح ذکر شده است

  .ی ادا و اصول درآوردن عنوان شده استمعن به grimaceجمله 
Occasion 

یا به عبارتی هرکدام نحوه تلفظ  براي این واژه دو مقوله دستوري اسم و صفت وجود دارد و براي
 a special event orمانند دارد،  يمعانی متعدد ،اسم یمقوله اول یعن. شودآوانگاري مشاهده می

ceremony : CELEBRATION  ي هاو همچنین مثال  »جشن: اتفاق یا مناسبتی مهم«ی معنبه
 they marked the occasion with their familiesاند از جمله فراوانی که در قالب جمالت آمده

چندین واژه به لحاظ مترادف همچون  .»کردندتی را به همراه خانواده خود مشخص بآنها مناس«معنی به 
moment  متضاد همچون »زمان«به معنی ،after effect  وsequel  اثر ثانوي و عاقبت«ی معنبه« ،

  هایی که تقریبا متضاد شناخته و واژه »دورهلحظه و «به معنی  spellو  triceلغات مرتبط مانند 
براي . ، وجود دارد»انعکاس و انشعاب«ی معن به ramificationو  repercussionشوند همچون می

 bringهاي مترادف متعددي از جمله ، واژهاستمقوله دستوري دوم واژه یعنی فعل که از انواع متعدي 
about  وinduce  هاي تقریبا متضاد مانند ، واژه»وادار کردنفراهم کردن و «ی معنبهlimit  و

repress ذکر شده است »محدود کردن و جلوگیري کردن از«ی معن به.  
Sole 

هاي بارز که از ویــژگی. و صفت، ذکر شده است این واژه، چهار مدخل اصلی از جمله دو اسم، فعلبراي 
 نقش که اول مدخل با رابطه در. است آنها بودن نویسههم -اآود این چهار مدخــل وجود دارد، همدر مور

 قابل واژه صحیح تلفظ نحوه به کمک جهت آوایی عالئم است، شده عنوان آن براي اســم دستوري
 دیگر با رابطه در تلفظ نحوه واژه، این مورد در نویسگیهم -آوات که البته به دلیل ویژگی همسا مشاهده
  :آنشناسی و ریشه )13th century( واژه تاریخی اطالعات. کندمی صــدق نیز هامدخل

 Middle English, from Anglo- French. From Latin solea sandal, a flatfish  
-ي پهن که داراي دهانی کوچک، بالههااز انواع ماهی: ین شرح آمده است معنی واژه بد. ارائه شده است

   .اند و در صید غذا از اهمیت برخوردارندنزدیک به هم قرار گرفتهشمانی که هایی کوچک یا ابتدایی و چ
پایه و پایینی،  به معنی  bottom،underneath  براي مقوله اسم این واژه چندین واژه مترادف مانند    

به ترتیب تنها، مجرد، منحصر به  به معنی single،unmarried ، unique،only  و براي مقوله صفت
حقوق انحصاري انتشار، : در مورد اصطالحات، تنها یک مورد براي واژه آمده است .فرد و فقط آمده است

براي مدخل سوم که از نظر مقوالت  .به کسی یا گروهی تعلق گرفتن، اعطا کردن یا نسبت دادن
هاي صرف شده فعل و اطالعات تاریخی مربوط به اولین ، صورتاستدستوري در جایگاه فعل متعدي 

شناسی یشهنیز ر استدر مورد مدخل چهارم که نقش دستوري آن صفت  .است آمدهزمان شناحته شده 
  ). 14th century(مده و همچنین اطالعات تاریخی که بیانگر نخستین زمان پیدایش واژه است آواژه 
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Utilize 
فعـل که با اضافه : به لحاظ مقوالت دستــوري و هویت، براي واژه یک مقــوله دستوري ذکر شده است

شدن پسوند به اسم و صفت قابل تبدیل است؛ در ابتدا آوانگاري واژه آورده شده است و در ادامه تعریفی 
براي این مقوله . د داردبراي این واژه وجو »مورد استفاده قرار دادن«معنی  به to make use ofهمانند 

که از نوع افعال متعدي است با استفاده از مثال که در قالب جمله آمده، به بیان کاربردهاي واژه پرداخته 
 many of the library’s resources are not utilized by townsشده است از جمله 

people هر مورد استفاده قرار نمی گیرندبسیاري از منابع موجود در کتابخانه توسط مردم ش در معناي .
به ) 1807(و اطالعات تاریخــی واژه  French utiliser, from utileاصل و ریشه واژه بدین شرح 

 به useو  applyتعدادي واژه مترادف مانند . عنوان اولین تاریــخ پیدایـش و استفاده از واژه موجود است
و لغاتی که از نظر معنایی یا کاربردي با این واژه مرتبط هستند  »به کار بردن و استفاده کردن«ی معن

 ignoreهایی مانند ، و همچنین واژه»اداره کردن و اقدام کردن«به معنی  directو  handleهمچون 
اد با واژه هستند، نیز طور نسبی در تضه که ب »نادیده پنداشتن و غفلت کردن«ی معن به neglectو 

و  anodizeو  advertise ،agonize ،atomizeشود و در انتها تعدادي واژه همچون مشاهده می
  .داردمشابه و هم قافیه با واژه ، یکسان هايوندذکر شده که پسغیره 

Zero  
اسم، صفت و فعل؛ در ابتدا : به لحاظ مقوالت دستوري، براي واژه سه مقوله دستوري ذکر شده است

 براي مقوله اول واژه یعنی اسم، تعاریف و معانی متعددي مانند. آوانگاري واژه آورده شده است
 an insignificant person or thing : NONENTITY اهمیتشخص یا چیز بی«ی معن به :

هایی که در قالب جمله آمده، به بیان کاربردهاي واژه همچنین با استفاده از مثال. تذکر شده اس »نیستی
  :اصل و ریشه واژه بدین شرح. شده استو درك بهتر آن پرداخته 

French or Italian; French zero, from Italian zero   
براي . موجود است) 1598(و اطالعات تاریخــی آن به عنوان اولین تاریــخ پیدایـش و استفاده از واژه  

 :مقوله دوم واژه یعنی صفت، تنها اطالعات موجود به ذکر چند تعریف مانند
 of, relating to, or being a zero 

محدود شده است و براي مقوله فعل، ضمن اشاره به نوع متعدي و  »از یا مرتبط با هیچ بودن«ی معن به
 :هم الزم فعل به ارائه تعاریفی براي هر دو نوع، به ترتیب

 to determine or adjust the zero of (as rifle)  
 و) همچون تفنگ( تعیین و تنظیم کردن صفر« به معنی

 to adjust fire on a specific target  
  .، اکتفا شده است»تنظیم شلیک بر روي هدفی مشخص« به معنی
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  گیرينتیجه - 5
در این مقاله بررسی تطبیقی دو فرهنگ لغت یک زبانه دهخدا و مریام وبستر، از منظر ارائه اطالعات 

در این فرهنگ مواردي  حاکی از این است کهفرهنگ دهخدا از  ،واژه 25تحلیل  .مدخلی انجام شد
ارائه شاهد و مثال در  )آنهم نه به تفکیک و ترتیب تاریخی و یا کاربردي( همچون ارائه معانی و تعاریف

مانند رشمه، شوکران و  هاییگاه در واژهبسیار افراطی و گاه قالب ابیات و متون قدیمی و البته ارزشمند 
یبات مرکب و کاربردي، ها در قالب ترکارائه برخی واژه. استتی در حد صفر ارائه شده ضارب ضعیف و ح

 ،در این فرهنگ لغت .است هاي اختصارينشانه وعود همراه با شاهد و مثال،  هاي خوي ومانند واژه
و  هاي هم معنیاز جمله واژه موارديبه  .شده است اشاراتی به صورت ناقص و محدود به اصول و ریشه

 وشده است اشاره و برخی اطالعات تکمیلی و کاربردي، کمتر  مرتبط، اصول و ریشه، اطالعات تاریخی
در  .کاهدي میاز اهمیت، کیفیت و کاربرد این فرهنگ لغت جامع و ارزشمند قدر ،همه این موارد اساسی

به معنی واژه بر اساس سیر تاریخی و کاربرد آن . ارتباط با فرهنگ وبستر اما وضعیت کامالً متفاوت است
پرداخته شده  هاي به روز و کاربرديمورد، آنهم شواهد و مثال 19م در شاهد و مثال هبه اشاره شده و 

تفکیک براي هر کدام از آنها  نمونه ارائه شده، به هویت دستوري آنها اشاره شده و به 25در هر . است
ها هواژه ارائه شده و اطالعات تاریخی واژ 25ها دقیقاً و براي هر اصل و ریشه واژه. ارائه شده است مثال

شاید مهمتر از همه این . مورد ذکر شده است 25ترین اطالعات مدخلی است، براي تمام که از کاربردي
هاي مترادف و متضاد آورده واژه مورد تحلیل، واژه 25وع مجم مدخل از 21موارد، فرهنگ وبستر براي 

نماید که از نظر معنی و کاربرد هایی را ارائه میــر گذاشته و با کمی افراط، واژهاز آنهم پا فرات است و گاه
  .دقیق ارائه نموده است و ها را بسیار کاملکاربرد واژه. استمدخل مورد نظر در ارتباط  با

ها است در باال اشاره شد، آوانگاري واژهیکی دیگر از فاکتورهاي ارائــه شده در اطالعات مدخلی که 
ز تلفظ واژه اطالعات جزئی ادر فرهنگ دهخدا، . ترین اطالعات اولیه و کاربردي مدخلی استکه از اصلی

نمونه  25آوانگاري در هر  دیگر،به عبارت  .استها اتفاق افتاده که در تعداد محدودي از واژهگردیده ائه ار
ها مشاهده شد، همانطوري که در تحلیل واژه. است تا حدي ناقص، ضعیف و گاه سهل انگارانه ارائه شده

ه، درصورتیکه شدها، فقط از رسم الخط مرسوم فارسی استفاده نگ لغت دهخدا براي آوانگاري مدخلفره
لغت این  مشخصــاً هر دو فرهنگ مورد،در این . است وبستر از عالئم ویژه و برساخته خود بهره گرفته

. مدخلی واقفند اتاند و این بدان معناست که هر دو فرهنگ به اهمیت این اطالعاطالعات را ارائه نموده
و رایج آن، بین المللی  معیارهاي آوانگاري هر واژه دقیق، اما نه بر اساس نیز در فرهنگ لغت وبستــر

هاي این امر از ویژگـی. آوانگاري بسیار دقیق برساخته و ویژه خود ارائــه شده استبلکه بر اساس 
هاي که فرهنگ وبستــر آوانگاري واژه ن دلیل استیو بد استمنحصر به فرد فرهنگ لغت وبستــر 

 بحثجاي ه فرهنگ دهخدا بیشتر بدر اما . انگلیسی زبان را با تلفظ امریکایی آنها ارائــه نموده است
اي هیچ واژه ،فرهنگ اینیعنی در . است؛ آنهم در برخی موارد شدهنگاري ها حرفآوانگاري، واژه

و در هر مورد، تنها به مشخص نمودن تلفظ یک یا چند حرف از کل واژه،  نداردآوانگاري کامل و دقیق 
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این دو فرهنگ  بارز در نهایت نشان از تفاوت وبسنده شده است  بدون معیارصورت کامالً ساده و ه آنهم ب
  . کاربرد داردلغت پر

دو فرهنگ لغت دهخـدا و وبستــر توجه یکسانی به واژگان هم نتایج پژوهش حاکی از آن است که 
د بررسی مور هايهاي خوي و عود، از  واژهبه عنوان نمونه، در واژه. ندارند معنــا چند و نویسه هم - ا آو

نویســه را به درستی هم - هاي هم آوافرهنگ دهخــدا واژهدر شود که در این پژوهش، مشاهده می
هم نویسه یا چند معنا،  -هاي هم آوا اي که در ایــن فرهنگ لغت، واژهبه گونــه .است شدهتفکیک ن

غت دهخدا تفاوت چندانی فرهنگ لدر به بیان دیگر . اندیا شماره، تنها به دنبال هم آمدهبدون اندیس 
 معنا چند هايواژه و دارند هم با ارتباط بی و مختلف معانی اصوالً که نویسه، هم - ام آوهاي همیان واژه

 را کاربران قطعاً موضوع این که داده نشده است تمیز هم از متفاوت مدخل نوع دو این و است نشده قائل
فرهنگ نگاري در فرهنگ وبستر که با اصول استاندارد در صورتی که  .سازدمی سردرگمی و مشکل دچار

هاي هم واژه .اندمدخل و ذیل واژه اصلی قرار گرفتهغالباً در یک  بیشتر منطبق است، کلمات چند معنا
در وبستر، براي تفکیک . انداي ارائه شدههاي جداگانهدر این فرهنگ لغت، در مدخل نویسـه هم -اآو

هاي فعلــی و در این فرهنگ عبارتعنوان مثــال به  .ها از روش دیگري پیروي شده استمعانی مدخل
هاي معتبر، معانی اصلی ین فرهنگ لغت، همانند دیگر فرهنگدر ا. اندترکیبـات همراه با معانی ذکر شده

 انددرج نشدهصورت معنانماها ه با این تفاوت که معانی اصلی در وبستر با حروف بزرگ و ب. وجود دارد
  .از یکدیگر منفک شده اند زیر معانی، با حروفاند و سپس بلکه با شماره نوشته شده

ر یک از این دو فرهنگ ه در نویسه هم -اهاي هم آوشیوه نمایش مدخل دهد کهها نشان میتحلیل
 .اند، تفکیک شدهها با اندیس شماره که قبل از واژه آمده استدر فرهنگ وبستر، این واژه .متفاوت است
- آوا هم و است تاریخــی معموالً معانــی، مانند نیز وبستــر فرهنگ در هانویســه هم -اترتیب هم آو

 آمده نویسه هم -اوآ هم مدخل اولین عنوان به رفته، کاره ب انگلیسی در بقیه از پیشتر که اينویسه هم
 اشتقاق اول نویسه هم -اوسیله تغییر نقشی از هم آوه م نویسه دوم، به - اآو هم موارد، برخی در. است

  . است تر قدیــمی اولیه نویسـه هم -اآو هم کاربرد بنابرایــن،. است یافتـه
نسبت به  معیارتر و تر، منظمت با دهخدا، اطالعات نسبتاً دقیقفرهنگ مریام وبستر در عین تفاو

اي که دارد و تا محاسن ویژه هاما فرهنگ دهخدا، با هم. داشته استفرهنگ دهخدا در این رابطه ارائه 
شتري نسبت به فرهنگ لغت و کمبودهاي مدخلی بی هاایراد ،استترین فرهنگ فارسی امروز هم مفصل

شده نیازهاي به روز کاربران  ها، کمتر توجهی بهجز همه این کاستیه دهخدا، ب در فرهنگ. داردوبستر 
 .دهدان مینها شمایی ضعیف و نادرست نشاز مبحث آوانگاري تدر مجموع باید گفت این فرهنگ . است

هاي اختصاري بسنده نموده است و تعریف نیز جزو موارد مهم شانه گذاري، تنها به ارائه نشانهدر حوزه ن
-از نظر تفکیک معانی و رده .معیار استهویت دستوري در این فرهنگ غنی کمتر . محسوب نشده است

هاي مترادف، واژه .اکارآمد استبندي، چه از نظر تاریخی و چه از نظر موقعیت کاربردي آنها، ضعیف و ن
 به معنایی چند و نویسگی هم - اهم آو .است آمدهمتضاد و مرتبط براي این فرهنگ لغت به ندرت 

در ارتباط با ارائه  .درج آنها استفاده نشده است براي معیارنشانه  و ازشده  ارائه نظمبی و آشفته صورت
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ن حال براي بیان کاربرد، اما در عی. اطالعاتی وجود نداردخصوص اطالعات تاریخی، ه اصول و ریشه و ب
سخن . استفاده شده است) نام شاعر و نویسنده(ها و شواهد منظوم و منثور فراوانی با ذکر منبع از مثال

. در ترتیب جایگاه ارائه معانی و تفکیک معانی استبیشتر اینکه وجه تشابه این دو فرهنگ لغت آخر 
اما با اندکی تفاوت ترتیب  .معنی در هر دوي این دو فرهنگ لغت قدمت آنها استمالك ارائه اولین 
کار رفته و ه ست که ابتدا در انگلیسی با ايیخی است و اولین معنی مدخل، معنیمعانی در وبستر تار

معنی ترین در دهخدا نیز اولین معنی قدیمی. استپیدایش معانی بعدي، اکثراً در ارتباط با اولین معنی 
اما ارائه معانی بعدي ارتباطی با معنی قبلی خود ندارد و صرفاً بر اساس تاریخ پیدایش آنها درج  .واژه است

  .ستشده ا
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