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چکيده

نگاري و بر اين پژوهش مبتنی بر رويکـرد فرافـرهنگ

ي توصيفی ـ به شيوه "ي اصلیي نمونهانگاره"اساس 

فرهنگ مهم تک  5ها از خرد ساختار تحليلی است. داده

هاي دهخدا، معين، عميد، شامل فرهنگي فارسی، زبانه

 آوري شده است، و از ميانانوري و صدري افشار جمع

هاي ابزار، اثاث منزل، پرنده، ميوه و وسيله نقليه مقوله

فرهنگ فراگير "انتخاب شده است. همين مدخل در 

( هم بررسی شده تا با استفاده 1987) "انگليسی کوبيلد

از الگوي سوالز امکان مقايسه با يک فرهنگ معيار 

هاي حاصل از تحليل جهانی وجود داشته باشد. نتيجه

دهد خرد ساختار هيچ يک از ها نشان میداده

هاي فارسی مبتنی بر اصول زبانشناسی نيست. فرهنگ

دهد تا بر بر اين اساس نويسنده الگويی را پيشنهاد می

ي نمونه اصلی بتوان خرد ساختار مبناي انگاره

 هاي تک زبانه فارسی را تدوين يا ويرايش کرد.فرهنگ

 ساختار، ي نمونه اصلی، خردانگارهها: کليد واژه

  نگاري، فرهنگ تک زبانهفرافرهنگ

Abstract 

This paper with metalexicography approach 

is based on “Prototype Model”, conducted in 

descriptive-analytic method. The data were 

collected from the microstructures of 5 

important Persian monolingual dictionaries 

including Dehkhoda’s, Moin’s, Amid’s, 

Anvari’s and Sadri Afshar’s dictionaries. On 

the whole 100 entries were selected from 

BIRD, TOOL, FURNITURE, FRUIT and 

VEHICLES’S categories. The same entries 

were also analysed in “Cobuild English 

Learner’s Dictionary” (1987) so as to make 

possible the comparison with one universal 

and standard dictionary. The results of data 

analysis show that the microstructures of 

Persian dictionaries are not based on 

linguistic theory. As a result the authors 

suggest the pattern which makes possible the 

compilation and editing the microstructures 

of Persian monolingual dictionaries based on 

“Prototype Model”. 

Key Words: Prototype, Microstructure,

Metalexicography, Monolingual Dictionaty 
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مقدمه -1

اي کاماًل تخصصی که بنا به ماهيت خاص خود مخاطبان عام و خاص به عنوان حيطه 1نگاري فرهنگ

در ايران  هاي بسيار مهمی است که دانش زبانشناسی در آن کاربرد دارد.بسيار دارد، از جمله حوزه

.ق هه 458سال  به معنی واقعی کالم علی بن احمد اسدي طوسی در حدودقديمی ترين فرهنگ را 

ديگر تدوين  فرهنگ  31بالغ بر از آن تاريخ به بعد به تدريج  تأليف کرد. "لغت فرس اسدي"با نام 

نوين  يدوره. (40: 1382: سی و نه؛ وثوقی، 1371؛ معين، 132و  1384:129)مرادي، ه استيافت

اکبر گ جامع عالمه علیو فرهن استنگاري در ايران مربوط به دوران بعد از انقالب مشروطه فرهنگ

هاي به بعد همگام با پيشرفت زماناست. از آن بوده دهخدا سرآغاز اين حرکت نوين در زبان فارسی 

 نگاري در ايران رشدي روزافزون داشته است.روز افزون علمی ـ اجتماعی فرهنـگ

ظري زبانشناسی و نگاران ايرانی در دوران نوين به مبانی نرسد که فرهنـگالبته به نظر می     

نمايد چرا که مؤلفان نگاري آگاهی چندانی نداشتند. موضوعی که تا حدي طبيعی هم میفرهنـگ

ا مانند عالمه دهخدا اديب بودند و يا همچون دکتر معين و دکتر انوري استاد زبان و يها اين فرهنگ

ان زبانشناسی نبوده و . پرواضح است که رشته تخصصی و دانشگاهی اين بزرگهستند ادبيات فارسی

. بر اين اساس به ه استچه بسا در هنگام فعاليت تعدادي از آنها، زبانشناسی در ايران رواج نداشت

شود.( بايد توجه خاصی مبذول داشت تا گفته می 2نگاريمفاهيم نظري زبانشناسی )که فرافرهنگ

 زبانه فارسی سود برد.نگاري تک هرچه بيشتر بتوان از دستاوردهاي اين رشته براي فرهنگ

نگاري و کاربرد آن در بررسی انگاره صورت اصلی در فرافرهنگ)حاضر  يعنوان مقالههمچنانکه از 

-پيداست اين مقاله در صدد سنجش چند فرهنگ تک 3(هاي تک زبانه فارسیخرد ساختار فرهنگ

اب اين نظريه تأکيد . علت انتخي صورت اصلی و سر نمون استي مهم فارسی بر اساس نظريهزبانه

الينز  ،(169-148: 1996) به طوري که ورزبيکا استنگاران برجسته شناسان و فرهنگمعنی

( و پاتريک هنکس 418، 279-276، 233-232: 2008اتکينز و راندل ) ،(94-100: 2002)

زهنمونه اصلی را در حو يشناسی، انگاره( در جلد پنجم مجموعه فرهنگ200و  195-197: 2009)

الگويی را  ويسنده. در پی انجام اين پژوهش توصيفی ـ تحليلی ناندحائز اهميت دانستهنگاري فرهنگ

هاي تک توان براي ويرايش يا نگارش جديدي از فرهنگه با استفاده از آن میکدهد پيشنهاد می

زبانه، خرد ساختارها را بر مبناي نظري بنياد نهاد.

1. Lexicography

2. Metalexicography

3. A study of Prototype Model in Metalexicography and its application to the microstructure of

monolingual persian dictionaries 
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 مبانی نظری -2

 1شناسی کالسيکمعنی نظريه -2-1

استفاده  2الزم و کافی هايهاي طبيعی از شرطشناسی کالسيک براي تعريف مقولهمعنی يدر نظريه

اد ارسطو ـگردد. به اعتقرويکردي که پيشينه تاريخی آن به فلسفه يونان باستان برمی ،شودمی

 3ت. لودويگ ويتکنشتاينـی اسـهاي الزم و کافريف هر مقوله حاصل تلفيق و پيوستگی مشخصهـتع

 4"بازي"با مثال مقوله  او ترين افرادي بود که به درستی اين نظريه ترديدهايی را وارد ساخت.از مهم

هاي الزم و هاي متعدد آن همچون شطرنج، فوتبال، قايم موشک و مونوپولی نشان داد با شرطو جلوه

يک سري  "هابازي"رد. به اعتقاد او براي ها را توصيف کهاي برخی از بازيتوان قانونکافی نمی

دهی يک . پس سازمانزدمتمايز سا "هانابازي"را از  "هابازي"هاي مشترک وجود ندارد تا مشخصه

 يايدهها است. متقاطعی از شباهت يهاي الزم و کافی بلکه مبتنی بر شبکهمقوله نه براساس شرط

تيلور،  ؛158-1996:157؛ ورزبيکا، 16: 1990)ليکاف،  ودنتيجه اين ترديدها ب 5"شباهت خانوادگی"

2006 :572-573). 

اي را ايجاد کرد تا در زباشناسی شناختی، شناسی کالسيک، زمينهانتقادات مربوط به معنی     

. در اين انگاره اعضاي يک مقوله با پديدار شود "نمونه اصلی يانگاره"ساختاري مفهومی با عنوان 

کند با ي نيستند، بلکه با توجه به ميزان تناسبی که هر عضو با آن مقوله پيدا میيکديگر مساو

کنند. به آن عضوي که ديگر اعضا بيشترين ميزان تشابه را با آن دارند، يکديگر تفاوت پيدا می

 گويند.می "اصلی ينمونه"شوند، تر به ذهن متباتر میسخنگويان زبان توافق بيشتري دارند و سريع

انجام  "نمونه اصلی"هاي تجربی را براي اثبات مندترين پژوهشترين و نظامگسترده 6ينر رشال

، "پوشـاک"، "پرنده"، "منزل ثاثا"هاي هاي خود نشان داد براي مقولهدادند. رش در آزمايش

چه  کند تامندي وجود دارد که تعيين مینظام يو غيره  شيوه "اسلـحه"، "وسيـله نقليه"، "ميوه"

بندي در اين تکنيک رش براي درجه توان از هويت يک مقوله تلقی مثالی خوب داشت.حدي می

 "1"در اين تکنيک از  درجه  بود. Goodness-of-Exemplarنام داشت که مخفف  GOEآزمايش 

؛ 132: 2000)کـروز،  نه خيلی بد يا نانمونه متغير بودبراي نمو "7"براي نمونه خيلی خوب تا درجه 

 .(77: 2004کـرافت و کروز، 

                                      
1. Classical semantic theory 

2. Necessary and Sufficient Conditions 

3. Ludwig Wittgenstein 

4. Game 

5. Family Resemblance 

6. Eleanor Rosch 
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بندي دقيق، طيـف به جاي هر نوع تقسيـم پی بردند ها،هاي طيف رنگپژوهشدر  1برلين و کی     

رغم  آنها علی يها وجود دارد که در چند مشخصه ساختـاري اشتراک دارند. به گفتهباريکی از امکان

زبان مختلـف،  98ها در ميان يان رنگهاي مختلف ذهنی افراد، براي تعيين مرزهاي مپيش زمينه

اصلی  يرنگ واژه 11براي اين  به صورت پيوستار سلسله مراتبی وجود دارد. 2"رنگ کانونی"يازده 

اين نظام سلسله مراتبی ضمنی جهانی وجود دارد. )حروف بزرگ داللت بر اين دارد که اين رنگ 

ها محدود به زبان خاصی نيست(.واژه

پس اگر براي مثال در زبانی رنگ  هاي سمت راست هستند،تر از رنگسمت چپ اصلیهاي رنگ     

وجود داشته اي هاي سفيد و سياه هم حتماً هست و اگر رنگ قهوهقرمز وجود داشته باشد، رنگ

؛ سعيد، 164-163: 2002؛ لوبنر، 10-9: 1995؛ تيلور، 25: 1987)ليکاف،  ها هستباشد تمام رنگ

2009 :74-75).

انگاره مشخصه ـ "و  4"رويکرد شباهت"دو برداشت  "اصلی ينمونه"براي  3تنهمپ يبه گفته     

وجود دارند و ديگر  6هاي بارزنمونه "نمونه اصلی"وجود دارد. در برداشت اول براي  5"فهرست

شوند. اما اي آن مقوله، براساس ميزان شباهتی که با آن نمونه بارز دارند سازمان دهی میهنمونه

که در تناسب با آنها اقالم واقعی  "هاي خاصیمشخصه "برداشت دوم انتزاعی است که شامل سري 

ها اد از آن مشخصهکنيم. ميزان اصلی بودن هر چيزي بستگی دارد که هر مقوله چه تعدرا قياس می

 .(82-81: 2004)کرافت و کروز،  را داشته باشد

 8هاي خاصو مشخصه 7هاي تعريفیبه دو نوع مشخصه "اصلی نمونه"هاي عضويت در مشخصه     

شود که هر مقوله از روي ضرورت هايی گفته میهاي تعريفی به مشخصهشوند. مشخصهتقسيم می

براي "پر داشتن" و "دوبال داشتن"، "دو پا داشتن"هاي بايد آن را داشته باشد؛ مانند مشخصه

 ،نداردتياري است که يک عضو در مالکيت آن اجباري هايی اخهاي خاص مشخصهپرندگان. مشخصه

1. Brent Berlin and Paul kay

2. Focal Colour

3. J. Hampton

4. Similarity approach

5. Feature-list Model

6. Examplars

7. defining features

8. characteristic features
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مانند پرندگانی که پاهاي کوتاه دارند؛ کوچک هستند، توان پرواز دارند و قادر به آواز خواندن 

هاي خاص را هم دارند. هاي تعريفی، اکثراً مشخصهعالوه بر مشخصه "نمونه اصلی"هستند. پرندگان 

تا جوجه مرغ را پرنده به حساب آوريم ولی بدون معطلی  کنيمعلت اين که چرا کمی ترديد می

هاي تعريفی را دارند، اما تعداد قابل ناميم اين است که هر دو مشخصهرا پرنده می "سينه سرخ"

خاص وجود دارد که جوجه مرغ فاقد آنها است يا حداقل در مورد آنها ترديد وجود توجهی مشخصه

 .(232: 2000از پرنده بايد تلقی کرد )فينچ، دارد. آيا صداي يک جوجه مرغ را آو

نگاري است. براين  مربوط به فرهنگ "اصلی ينمونه" يآوردهاي مهم انگارهاز جمله دست     

هاي زبان از مرحله دادهنموداري نگاري  ( براي فرايند فرهنگ99و  3: 2008اساس اتکينز و راندل )

نگاري و زبانشناسی کمک اند. به اعتقاد آنها تعامل بين فرهنگارائه کرده خام تا اتمام نگارش فرهنگ

 1اي که ورزبيکاتر و بهتر باشد. نکتهتر، کاملمندتر، از نظر درونی منسجمکند تا فرهنگ نظاممی

متداول ارائه  دهد شيوههاي حاصل از اين نظريه نشان می( هم بر آن اشاره دارد. نتيجه256: 1996)

مهم خود  ميالدي که دکتر جانسن فرهنگ 1755ا بايد عوض شود. از سال ه فرهنگمعانی واژه در 

تا براي معنی درست واژه  نده اکرد تالش نگاران تک زبانهرا در زبان انگليسی چاپ کرد، اکثر فرهنگ

 در تدوين "نمونه اصلی"چه آنها بخواهند از نظريه هاي الزم و کافی را ارائه دهند. حال چنانشرط

 ها است.تحول اساسی در تعداد زيادي از مدخل مستلزماستفاده کنند،  فرهنگ

ساله  2400واقعيت اين است که در اين روند، سنت در حدود بيست ساله را با دورانی تقريباً      

فرهنگ زبان انگليسی کوبيلد کولينز "با نام  مهمکنيم. بر اين اساس فقط يک فرهنگ مقايسه می

نزديک است، فرهنگ مهمی که در تمجيد آن  "صورت اصلی"ا سراغ داريم که به نظريه ر 2(1987)

 اند.( سخن گفته287-286: 2001) 4( و النداو171-167: 1998) 3رونالد کارتر

هر  "سگ"( با مثال 87: 2002و الينز ) "اتوبوس"( با مثال 419-417: 2008اتکينز و راندل )     

 :اندپرداخته ينگاردر فرهنگ "صورت اصلی"و  "کالسيک"کرد يک به تبيين تفاوت دو روي

 آمده: ODE-2-2003تعريف اتوبوس به نقل از 
“A large motor vehicle carring passenders by road, typically one serving the public or a 

fixed route and for a fare”. 
و وجه تمايز آن با ديگر وسايل نقليه،  "اتوبوس" اين تعريف دو قسمت دارد. قسمت اول چيستی     

 Typicallyهاي بزرگی، حرکت در جاده و حمل مسافران است. قسمت دوم که با واژه شامل مشخصه

به عنوان يک وسيله نقليه عمومی در مسيري ثابت و  "نمونه"هاي يک اتوبوس آغاز شده، به مشخصه

                                      
1. A. Wierzbica 

2. The Collins Cobuild English language Dictionary, ed. Sinclair, Hanks, er al. (1987) 

3. Ronald Carter 

4. S. I. Landau 
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( به مقايسه تعريف سگ در دو 87: 2002گر الينز )در مثالی دي پردازد.با دريافت دستمزد می

 ( است:1978من )پردازد. تعريف اول مربوط به فرهنگ انگليسی معاصر النگفرهنگ می
“A common four-legged flesh-eating animal, especially any of the many varieties used 

by man as a companion or for hunting, working guarging, etc.”

(:1979زبان انگليسی کالينز ) و تعريف دوم از فرهنگ
“domesticated canine mammal”

نزديک  "سگ"من به مترادف واژه گويد گرچه تعريف کالينز در مقايسه با تعريف النگالينز می

من در بخش دوم، باشد. در تعريف النگمن شبيه صورت اصلی سگ میاست، ولی تعريف النگ

گسترده مصداق "کند که تعدادي از آنها به بعد بر چندين گونه سگ داللت می  especiallyسمتق

هاي بارزتري از طبقه يا زير هاي فرعی، نمونهاست، يعنی آن که در مقايسه با گونه 1"موارد مرکزي

 .(97-96: 2002طبقه سگ هستند. )الينز، 

شمول معنايی و نظريه صورت اصلی 2-2

ها و رنگ واژهبخصوص در  "صورت اصلی" انگارهطيف واژگان  درشمول معنايی  عنايیم يرابطه

 وجود دارد. هاي خويشاونديرابطه

مثل  3نشان داد که در آن ارتباط عمودي 2بنديتوان به صورت نظام ردهرابطه معنايی را می     

؛ 85: 2002ش وجود دارد )لوبنر، مثل ارتباط اره با چک 4ارتباط اره به ابزار آالت و ارتباط افقی

اي رابطه "معنايیشمول "( در 152: 200به اعتقاد کروز ). (69: 2009؛ سعيد، 8: 2004هاليدي، 

زير شمول  A، ضرورتاً باشد Cزير شمول  Bو  Bزير شمول  Aوجود دارد به اين معنا که اگر:  گذرا

C .است

1. nuclear extension or focal extension

2. taxonimy

3. paradigmatic relation

4. syntagmatic relation
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(A  B C) 
 

 ها و پژوهشگردآوری داده -3

ده شانتخاب   "نمونه اصلی"گران انگاره مقوله اصلی واژگانی مورد توجه پژوهش 5ن پژوهش در اي

 :هستنداين موارد  شوند ها پژوهش میآماري که از ميان مقوله و مدخل ي. جامعهاند

 نامه دهخداجلدي لغت 14دوره  -

 جلدي فرهنگ فارسی دکتر معين 6دوره  -

 جلدي فرهنگ عميد 2دوره  -

 فرهنگ بزرگ سخن جلدي 8دوره  -

 نامه فارسی واژگانجلدي فرهنگ 3دوره  -

هاي فوق فرهنگ دو جلدي عميد حجم کمتري دارد، با با توجه به آن که در ميان فرهنگ     

برداري مقوله با ذکر صفحه فيش 5هاي اين ها، فهرست کليه مدخلمطالعه اجمالی کليه مدخل

عميد اين است که با توجه به کمتر بودن حجم آن برداري از فرهنگ شوند. مزيت شروع فيشمی

توان مطمئن بود اگر براي يک مقوله در فرهنگ عميد مدخلی ها، تقريباً مینسبت به ديگر فرهنگ

ها هم وجود خواهد داشت. در ادامه از هر مقوله وجود داشته باشد، به احتمال زياد در ديگر فرهنگ

 شوند.جدول عددهاي تصادفی انتخاب می مدخل به روش تصادفی ساده و با کمک 5

 
 "صورت اصلی"های نمونه نظريه مقوله و مدخل (:1)جدول 

 هاي نمونهمدخل مقوله

 ـ قيچی4 ـ سوهان3 ـ رنده2 ـ چکش1 ابزار

 ـ ضبط صوت4 ـ راديو3 ـ چراغ2 ـ تخت خواب1 اثاث منزل

 ـ دارکوب4 ـ خروس3 ـ چکاوک2 ـ بلبل1 پرنده

 ـ گوجه4 ـ گالبی3 ـ خرما2 ـ پرتغال1 ميوه

 ـ کالسکه4 ـ دوچرخه3 ـ تراموا2 ـ تراکتور1 وسيله نقليه

 

هاي ها و توضيحها شناسايی، تعريفها به طور جداگانه در ديگر فرهنگدر مرحله بعد اين مدخل     

( 1987شوند. از آنجايی که به طور خاص فرهنگ زبان انگليسی کوبيلد کالينز )آنها يادداشت می

( اين فرهنگ را الگو قرار 2009؛ هنکس، 2008مبتنی بر انگاره نمونه اصلی است )اتکينز و راندل، 

هاي انتخابی تا چه حد انگاره نمونه اصلی رعايت شده دهيم تا با مقايسه دريابيم در معانی مدخلمی

 است.
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و  2( به نقل از سوالز92: 8199) 1در فرايند مقايسه با استفاده از فرمولی که جنيفر پيرسون     

فرهنگ کوبيلد "ها در معانی مدخل [T=G+(da=db=dc…dn]در کتاب خود ارائه کرده  3ترمبل

مدخلی  ”T“شوند. در اين الگو گذاري و فهرست می، شماره"فرهنگ فارسی تجزيه 5"و  "کالينز

و  ”db”, “da“ارد و به مقوله کلی اشاره د ”G“فعل کمکی است.  ”=“است که بايد تعريف شود. 

“dc” هايی که است که و ... مشخصهT کند. اين فهرست را از ديگر عضوهاي مقوله کلی متمايز می

هاي فهرست "انگاره نمونه اصلی"کند تا براساس فهرست بازبينی گر کمک میاوليه به پژوهش

را در مورد آنها انجام ديگري را تهيه کرده، براي تک تک آنها جدولی ترسيم کند و عمليات آماري 

شود گر اين امکان ايجاد میها براي پژوهشهاي حاصل از تحليل نهايی دادهدهد. با استفاده از نتيجه

.استهاي پژوهش منطبق تا الگويی را ارئه دهد که با هدف

هاتجزيه و تحليل داده -4

هاي فرهنگ کوبيلد تعريفتوان گفت در می هاي استخراج شدهدر اين پژوهش،با توجه به داده

 کالينز از انگاه مشخصه ـ فهرست استفاده شده است. براي مثال در تعريف تراکتور آمده:
A tractor is a farm vehicle with large rear wheels that is used for ploughing fields, 

sowing crops and pulling trailers. (P. 1042) 

هاي هاي عقب بزرگی دارد و براي شخم زدن زمينليه کشاورزي که چرخ)ترجمه فارسی: وسيله نق

شود.(کشاورزي، کاشتن بذرها و کشيدن گياهان باال رونده استفاده می

به اين شرح است: تجزيه اجزاي معنايی اين تعريف طبق الگوي سوالز

ي کشاورزي + هاهاي عقب بزرگ + براي شخم زدن زمينوسيله نقليه + )براي کشاورزي + چرخ

 کاشتن بذرها + کشيدن گياهان باال رونده(

گيرد و براي آنها رابطه هاي مورد نظر را دربرمیهمچنين از آن جايی که هر مقوله کليه مدخل     

توان قايل شد، براي بندي در دو سطح عمودي و افقی را میاستلزام منطبق يک سويه و نظام رده

هاي ابزار، اثاث منزل، پرنده و ی وجود دارد. در اين موارد مقولهتمامی موارد رابطه شمول معناي

در ساختارهاي دستوري مرتبط با  باشند.ها زير شمول میو کليه مدخل "واژه شامل"وسيله نقليه، 

اي که ها به صورت جملهشود به طوري که تمام تعريفها هماهنگی ميان آنها مشاهده میاين تعريف

ها است:( براي تعريف در فرهنگ91-90: 1998با الگوي سوالز )پيرسن،  تا حد زياد منطبق
An {X, Y} is a/an general class word + wh-word

1. Jennifer Pearson

2. Swalws

3. Trimble
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هاي غيرقابل شمارش و اسم Yهاي قابل شمارش و منظور از ، اسمXدر اين الگو منظور از      

لگو آن است از آن جايی که مقوله است. اصرار سوالز در اين ا general class wordمنظور از 

 شوند.ها هميشه با حرف تعريف نامعين شروع میباشند، اين تعريفهايی عمومی میها جملهتعريف

ها فقط به يک جمله محدود باشد و اين کند الزم نيست اين تعريفسوالز همچنين عنوان می     

 هايی دنبال شود.افزايش يابد و با مثالها به دو يا بيش از دو جمله امکان وجود دارد تعداد جمله

 هاي کوبيلد به اين شرح است:به همين ترتيب الگوي دستوري جمله
An {X, Y} + is/are + general class word + relative clause 

شامل اسم جمع  Yهاي قابل شمارش به جز خرما و گوجه است. در اين الگو شامل تمام اسم     

 قيچی است.

 الگوي دستوري تعريف به اين شرح است: "خرما"البته براي 
An {X} + is + Noun phrase 

 الگوي دستوري تعريف به اين صورت: "گوجه"و براي 
An {X} + is + Noun phrase + prepositional phrase 

خصه ـ هاي فارسی نيز از انگاره مشهاي انتخابی در فرهنگهاي مدخلها تعريفبراساس داده     

هاي تعريفی نيست هاي ارائه شده در فرهنگ دهخدا مشخصهفهرست استفاده شده اما همه مشخصه

هاي فارسی فرهنگ يدر همه هاي اختياري يا خاص است.و در هر مورد تعدادي از آنها مشخصه

ر واژه خورد، اما در برخی موارد هماهنگی دها به چشم میشمول معنايی بين مقوله و مدخل يرابطه

 "دارکوب"و  "چکاوک"، "بلبل"در فرهنگ دهخدا براي تعريف  شود. به طور مثالشامل ديده نمی

نيز استفاده کرده است. در حالی  "جانور"و  "مرغابی"، "مرغ"عالوه بر واژه شامل پرنده از واژگان 

 A→B→Cه رابطه گذراي با واسط "چکاوک"و  "بلبل"که جانور خود واژه شامل پرنده است و با 

 دارد.

ميوه نيز از ناهماهنگی واژه شامل مستثنی نيست. دکتر معين در فرهنگ خود از  يمقوله     

براي مقوله ميوه استفاده کرده است. در فرهنگ دهخدا هم  "درخت"و  "گياه"هاي شامل واژه

گياه و درخت به کار رفته است.  "قسمی آلوچه"و  "قسمی امرود" ،"نوعی از مرکبات"واژگان شامل 

دارند. در فرهنگ  A→B→Cهر دو واژگان شامل هستند که با واژگان زير شمول خود رابطه گذراي 

. اين جمله گنگ است و "ميوه گوجه خوراکی است و ..."آمده:  "گوجه"دکتر معين در تعريف 

شمول زير  "گوجه خوراکی"و  "گوجه"معلوم نيست معين از بيان آن چه منظوري داشته است؟ آيا 

زير شمولی  "گوجه"است؟! آيا  "گوجه غيرخوراکی"، "گوجه"ميوه است که در اين صورت منظور از 

است؟! يا اصالً منظور آن است که ميوه درخت گوجه، چيزي است که  "گوجه خوراکی"از 

 است. "خوراکی"

جايی  يکسان نيست. از آنهم هاي تک زبانه فارسی دستوري فرهنگ هايساختارميزان هماهنگی 

ها به هاي متعدد را عيناً از منابع مختلف نقل کرده، ساختار دستوري تعريفکه عالمه دهخدا تعريف
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توان الگوي خاصی را براي آنها استخراج کرد. براي مثال غايت ناهماهنگ است به طوري که نمی

زم کوتاه است. بعضی المعارف فارسی بسيار طوالنی و به نقل از هفت قلبه نقل از دايره "بلبل"تعريف 

 از ناظم االطباء جمله نيستند. "خرما"و  "خروس"ها ساختار جمله دارند و برخی مثل تعريف

پايه به نقل از انجمن آرا و آنندراج جمله مرکب هم "چکش"ها مثل تعريف ساختار بعضی از جمله

 پايه.مرکب نا هم از منتهی االرب و ناظم االطباء جمله "چراغ"است و بعضی ديگر مثل تعريف 

اصالً جمله  "خروس"تر است. البته تعريف ها هماهنگدر فرهنگ سخن ساختار دستوري تعريف     

در فرهنگ صدري افشار و عميد هم در  اي است.عبارت حرف اضافه "چکش"نيست و تعريف 

براي  شود. به طور مثال در فرهنگ صدري افشارهاي دستوري مشاهده میمواردي ناهماهنگی

وا ـريف ترامـده و براي تعـارت استفاده شـبه جاي جمله از عب "روسـخ"و  "تخت خواب"تعريف 

به صورت  "تراموا"و  "خروس"در فرهنگ عميد نيز تعريف واژگان  آمده است. "وارهکه + جمله"دو 

ا ههايی در ساختار دستوري جملهدر فرهنگ معين نيز ناهماهنگی ."جمله"است نه  "عبارت"

شود. براي مثال تعريف چکاوک کوتاه و شود به طوري که مانع ارائه الگويی خاص میمشاهده می

به صورت جمله مرکب ناهم پايه و  "پرتغال"تعريف بلبل طوالنی است. تعريف برخی واژگان مثل 

 جمله مرکب هم پايه است. "گوجه"برخی ديگر مثل 

هاي تک زبـانه فارسی و ي تمـايزگذار در فـرهنگهابيشترين ميزان همپوشانی بين مشخـصه     

خورد. البته در بسياري موارد هاي سخن، صدري افشار و عميد به چشم میکوبيلد در فرهنگ

هاي فارسی و کوبيلد از نظر تعداد تفاوت چندانی ندارند ولی هاي تمايزگذار در فرهنگمشخصه

هاي تمايزگذار واژه سوهان در عداد مشخصهميزان همپوشانی هميشه کامل نيست. به طور مثال ت

 2، 4، 3، 2هاي دهخدا، سخن، صدري افشار، عميد و معين به ترتيب و در فرهنگ 2کوبيلد  فرهنگ

ها به جز فرهنگ سخن کامل است. ميزان همپوشانی در مورد اين واژه نيز در تمامی فرهنگ 5و 

 1در فرهنگ کوبيلد  "اثاث منزل"گان مقوله هاي تمايزگذار براي واژاست.از طرفی تعداد مشخصه

مشخصه  14و  5به ترتيب به  "چراغ"و  "راديو"عدد بوده اما در فرهنگ دهخدا، براي واژگان 

 اصالً اشاره نشده است. "ضبط صوت"و  "تختخواب"تمايزگذار به کار رفته است و به واژگان 

در  "تختخواب"و  "چراغ"ايزگذار واژگان هاي تمجالب اينکه ميزان همپوشانی مشخصه ينکته     

 "ضبط صوت"همپوشانی وجود نداشته و در مورد واژه  "راديو"، براي واژه %100هاي فارسی فرهنگ

گونه توجيه کرد که خورد. اين نکته را شايد بتوان اينهمپوشانی تنها در فرهنگ سخن به چشم می

رسی شده يا در صورت ورود، استفاده از آنها ديرتر وارد زبان فا "راديو"و  "ضبط صوت"واژگان 

 محدود بوده است.

نيز  "وسيله نقليه"و  "ميوه"، "پرنده"هاي همپوشانی کامل در مورد هيچ يک از واژگان مقوله     

هاي تمايزگذار مربوط به واژگان مقوله شود. اين در حالی است که تعداد مشخصهمشاهده نمی

مشخصه تمايزگذار که در  25کوبيلد است. از ميان  ی بيشتر از فرهنگهاي فارسدر فرهنگ "پرنده"
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هاي کوبيلد همپوشانی دارد. براي واژه مورد با مشخصه 2معين براي واژه پرتغال آمده تنها  فرهنگ

هاي شود در مقابل تعداد مشخصههاي فارسی ديده نمیگونه همپوشانی در فرهنگهيچ "خرما"

کوبيلد  هاي فرهنگهاي فارسی تقريبًا مشابه مشخصهفرهنگ "وسيله نقليه"له تمايزگذار واژگان مقو

هاي دهخدا، سخن و و در فرهنگ "دوچرخه"است و بيشترين ميزان همپوشانی مربوط به واژه 

 باشد.عميد می

 

 

 گيری بحث و نتيجه

ها اختار اين فرهنگها و تجزيه و تحليل آنها ، معلوم شد که در خرد سدادهاستخراج با توجه به 

هاي تک زبانه اي که بين خرد ساختارهاي فرهنگمشکالت متعددي وجود دارد. با توجه به مقايسه

علت اصلی اين کمبودها را نبود يک مبناي نظري  هويسندفارسی و فرهنگ کوبيلد انجام گرفت، ن

نگاران اين اي فرهنگداند. در صورت وجود مبنايی نظري برنگاري میزبانشناسی در حوزه فرهنگ

بر اين  شود تا اطالعات مورد نظر را در چارچوب الگويی ثابت و منسجم ارائه دهند.امکان ايجاد می

دهد تا با استفاده از آن بتوان مطابق با انگاره صورت اصلی الگويی را پيشنهاد می نويسندهاساس 

 1الگوي پيشنهادي چند اليه کرد.را تعيين هاي تک زبانه نگارش يا ويرايش خرد ساختار فرهنگ 

است، يعنی الگويی که در آن برون داد پردازش در هر اليه به عنوان درون داد اليه بعدي بکار 

قرار دارند چرا که در الگوهاي مسطح تمام  2رود. الگوهاي چند اليه در تقابل با الگوهاي مسطحمی

ر نيازي به انتظار نيست. همچنين اين گيرد و ديگفرايندهاي پردازش به طور همزمان انجام می

دارد، به اين معنا که هر حوزه يا اليه در عين استقالل در تعامل  3ايالگوي پيشنهادي ماهيتی حوزه

 با يکديگر قرار دارند.

                                      
1. stratified 

2. flat 

3. modular 
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صورت اصل های زبان فارسی مبنی بر انگارهنامه برای تبيين خرد ساختار فرهنگالگوی پيشنهادی نگارنده پايان (:1)نمودار 
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 روند نمای خرد ساختار فرهنگ های زبان فارسی مبتنی بر انگاره نمونه اصلی (:2) نمودار 

 

دهد. در ادامه همين الگو، به صورت مرحله اصلی نشان می 6الگوي پيشنهادي را در  (1)نمودار      

 "خير"يا  "بله"هاي روند نمايی نشان داده شده که ضمن ترسيم مسير حرکت خرد ساختار، حالت

به  "برون داد"و  "درون داد"هم مشخص شده است. مطابق با قراردادهاي مرسوم، در اين روندنما 

به صورت لوزي و هر مرحله عادي به صورت مستطيل  "خير"يا  "بله"هاي صورت بيضی، مرحله

اي تک زبانه هداد که شامل خرد ساختار فرهنگ ابتدا درون (2)در نمودار  نشان داده شده است.

شود.اگر در خرد ساختار اين مدخل اصالً وجود نداشته گزينی میفارسی است وارد مرحله مدخل
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سازد تا را ملزم می دهخدا، اين الگو فرهنگ در فرهنگ "ضبط صوت"و  "تختخواب"باشد، مانند 

 آنها را به سياهه واژگانی بيافزايد.

سازي شود تا وارد مرحله انسجام مرحله اول اجازه داده میدر صورت انجام اين کار به برون داد      

هايی است که در آن مؤلف براي ارائه هر تعريف در عمل نقش شود. اين مرحله مختص فرهنگ

کننده را ايفا کرده و با توجه به ميزان احاطه و تسلطی که بر منابع گوناگون دارد،  آوريجمع

دهی پشت سر هم ه و بدون هيچ دخل و تصرف يا سازمانآوري کردهاي مختلفی را جمعتعريف

 آورد. دهخدا در بسياري موارد اين گونه عمل کرده است.می

باز هم به صورت لوزي است و در درون خود چندين بخش دارد. بخش اول  "سازي انسجام"     

هاي به تعريفشود. قسمت اول مربوط قسمت تقسيم می 3نام دارد که باز هم به  "سازي عمومی"

تخصصی است تا اگر طيف واژگانی آن خارج از نياز و حوصله کاربر عادي است حذف شود. براي 

و  "2جنگل شناسی کريم ساعی ـ ج اول و "به نقل از  "گالبی"و  "گوجه"هايی که از مثال تعريف

 آمده مربوط به اين قسمت است. "گياه شناسی گل گالب"

هاي محلی همچون دار نمک، خروچ، ها از زبانرحله دوم تمام معادلدر قسمت دوم بخش اول م     

هاي ها از زبانحذف شوند و قسمت سوم حذف معادل دبايخروه، خرو، خره، گال، ابوحماد و برائلی 

گيرد، واژگانی مانند عندليب، مطرقه، عصفوري، ديگر عربی، ترکی، هندي، روسی و... را در برمی

هاي متفاوتی که تمام منبع "حذف سازي منبعی"در بخش دوم،  چندول و چکوي.قبره، ابوالمليح، 

 شود. هاي آخر فرهنگ منتقل میدر درون خرد ساختار ذکر شده حذف و تمام آنها به فهرست منبع

هاي تمايزگذار نام دارد. در اين بخش مؤلف از کليه مشخصه "سازي هرستف"بخش سوم 

کند. بديهی است که در هاي متعدد آمده، فهرستی را تهيه مین تعريفهايی که در تمام ايمشخصه

تکرار شده است. تعدادي از  ها ها در چند يا همه تعريفهنگام تهيه اين فهرست، تعدادي از مشخصه

ها هم فقط خاص يک تعريف است. گاهی يک مشخصه به صورت متفاوت در چند تعريف مشخصه

و در يک مورد  "از گنجشک اندک بزرگتر"مورد  4تعريف بلبل، تکرار شده است. براي مثال در 

آمده است. در اين حالت مالک انتخاب مورد است که بسامد وقوع بيشتري  "ببزرگی گنجشک"

 ها را جمع کرده و به صورت يک فهرست ارائه دهد.دارد. در هر صورت مؤلف بايد همه اين مشخصه

م دارد که در آن با استفاده از فهرست بخش سوم تعريفی نا "ارائه دهی تعريفی واحد"بخش چهارم 

شود. اين تعريف نيازي نيست تا در الگوي نحوي واحدي باشد، ويژگی آن صرفًا آن واحد ارائه می

 "مقوله گزينی"سوم  يمرحله کند.هاي متعدد را به صورت يک تعريف ارائه میاست که همه تعريف

درون  "بله"اي مناسب براي مقوله استفاده شده باشد، از مسير ژهاست. در اين مرحله چنانچه از وا

ها شود. در غير اين صورت مشکل ممکن است به دو صورت باشد، يا در تعريفداد مرحله بعد می

هاي عميد و در فرهنگ "تخت خواب"اصالً به مقوله اشاره نشده که بايد اين کار انجام شود، مثل 

در فرهنگ سخن. در صورت دوم هم در ظاهر از مقوله  "کالسکه"و  "راموات"و  "تراکتور"معين، يا 
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هاي سخن، در تعريف خروس از فرهنگ "مرغ"استفاده شده ولی مقوله درستی نيست، مانند مقوله 

 معين. در تعريف چکاوک از فرهنگ "مرغابی"صدري افشار، عميد و معين يا 

هاي تک کوبيلد و کليه فرهنگ فرهنگ راساسباست که  "فهرست سازي"چهارم  يمرحله      

هاي تمايزگذار ارائه زبانه فارسی، براي هر مقوله و مدخل مطابق با الگوي سوالز فهرستی از مشخصه

 "مقايسه سازي"پنجم  يمرحله شود تا معلوم شود کدام يک اجباري و کدام يک اختياري است.می

هاي تمايزگذار ار از طريق مقايسه فهرست مشخصهتعريف معي ينام دارد که در آن براي ارائه

معياري همچون کوبيلد که بر مبنی انگاره صورت اصلی  هاي تک زبانه فارسی با فرهنگفرهنگ

 شود.هاي تعريفی انتخاب میهاي خاص حذف و مشخصهتدوين يافته، مشخصه

شود تا واحدي تعيين می نحوي ينام دارد. در اين مرحله سازه "يکسان نحوي"ششم  يمرحله     

ها را بتوان ارائه کرد. همان طوري که گفتيم سازه نحوي معياري که کوبيلد از طريق آن تعريف

هاي تک رسد براي فرهنگاستفاده کرده مطابق با الگوي نحوي سوالز است، الگويی که به نظر می

نوبت واحدهاي واژگانی يا همان زبانه فارسی هم کاربرد داشته باشد. پس از تعيين اين الگوي نحوي 

هاي تعريفی است تا در الگوي نحوي درج و در پايان تعريفی که مطابق با انگاره صورت مشخصه

 اصلی است به صورت برون داد ارائه شود.
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