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 چکیده
 هایفرهنگ ها،زبان دیگر سخنگویان به زبان یک آموزش حوزه در آموزشی منابع و مواد جمله از

 متفـاو   و آموزشـی  رویکردی با کارآمد و ارزشمند واژگانی منابع عنوان به که است ای آموزشی
 آثـاری  عنوان به منابع، از دسته این انتشار از هدف گردند. می تدوین و تهیه عمومی های فرهنگ از

 در موجـود  های فرهنگ معدود بررسی هاست. زبان دیگر فراگیران نیازهای ساختن برآورده مرجع،
 خصــو  در مشخصــاً کــه اســت آن بیــانگر زبانــان فارســی غیــر بــه فارســی زبــان آمــوزش حــوز 
 کـولین  تـللی  فرهنگ موضوعی فارسی ـ انگلیسی،  های آموزشی دوزبانة فارسی به انگلیسی،  فرهنگ
 خود به را بسیاری مخاطبان کرد، منتشر روتلج پرآوازه انتشارا  2003 سال در بار نخستین که ترنر
 بـا  اسـت.  افـزوده  هـا  آن دامنـه  بـر  نیز مجازی فضای در آن متعدد های بخش انتشار که نموده جلب
 مبـانی  و اصـول  پایـة  بـر  آن، معرفـی  ضمن مقاله این در فرهنگ، این ناپذیر اجتناب اهمیت به توجه
 بـه  سـازی  واژه و یـابی  معـادل  گزینی، مدخل شیو  درخصو  مشخص طور به نویسی، فرهنگ نوین

 امتیازهـا،  برخـی  وجـود  بـا  فرهنگ این که است حاکی نتایج است. شده پرداخته آن نقد و ارزیابی
  روست. روبه جدی بس هایی کاستی با اعتبار و شهر 
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Abstract 

Learner’s dictionaries are among the educational resources which are used in 

teaching a language to the speakers of other languages. Such educational or 

pedagogical dictionaries, which are known as valuable and efficient works, are 

compiled differently from general dictionaries. The aim of compiling such works as 

reference ones is meeting the needs of foreign learners. The study of a few available 

dictionaries in the field of teaching Persian language to speakers of other languages 

reveals that specifically in the realm of Persian to English dictionaries, Collin 

Turner’s A Thematic Dictionary of Modern Persian which was published by 

Routledge in 2003 has gained the users’ attention more than other works. Due to the 

inevitable importance of this dictionary, this paper firstly introduces the work in 

brief, then studies and analyzes the selection of its entries, equivalents, etc. The 

findings indicate that although this work wins recognition, it suffers from many 

shortcomings. 
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 مقدمه
 فراگیـران  بـه  زبـان  یک آموزش در آموزشیة دوزبان و زبانه یک های فرهنگ بدیل بی نقش
 دسـته  این (Tarp, 2008) تارپ و (Jackson, 2002) جکسون که است حدی به ها زبان دیگر
 خـ   تـوان  نمـی  وجه هیچ به که شمارند برمی ای آموزشی ابزار ترین مهم را آموزشی منابع از
 تارپ (،Atkins, 1985) آتکینز نمود. پر عمومی های فرهنگ با حتی یا و دیگر مواد با را آن
(Tarp, 2010) کوی و (Cowei, 2011) حیـ   از آموزشـی  هـای  فرهنـگ  شمردن متفاو  با 

 از هـدف،  و مخاطـب  نـوع  فراخـور  به ها فرهنگ که اند شده نکته این یادآور محتوا، و طرح
 .اند متفاو  یکدیگر با اطالعا  ارائه نحوه حی 

 موجـود  آثـار  شناسـی کتـاب  زبانـان،  فارسی غیر به فارسی زبان آموزش حوز  در اما
ــ هــای فرهنــگ کــه اســت آن نمبــیّ  اســت شــده منتشــر شــماری انگشــت آموزشــیة دوزبان

 گـزی، قـره  و دبیرمقـدو  ؛1396 رئیسـی،  ؛1392 اصـ،رپور،  و گـزی  قـره  ؛1383 )ذوالفقاری،
 آموزشـی  هـای فرهنگ حوز  در که دهدمی نشان حوزه این در آثار تر دقیق بررسی (.1397
 مشـخص  طـور بـه  مقالـه  ایـن  در که ایمبوده اثر هفت حداقل انتشار شاهد انگلیسی به فارسی
، یعنـی فرهنـگ موضـوعی    شـهر   و اعتبـار جامعیـت،   حیـ   ازهـا   آن بـین  در اثر ترین مهم

 است. شده نقد و معرفی، (Turner, 2003) فارسی به انگلیسی تللی  کولین ترنر
 

 اهمیت و ضرورت پژوهش
 اسـتناد  به داده اختصا  خود به را مقاله این اصلی موضوع آن نقد و معرفی که فرهنگ این
 موضـوع  هفتـاد  و مـدخل  25000 بـا  موضـوعی  فرهنگـی  سـاختار،  کـالن  منظـر  از اثر ةمقدم

  حـوز  در آمـوزان زبـان  نیازهـای  سـاختن  بـرآورده  آن اصلی هدف که مجزاست و مشخص
 افعـال  حـاوی  واژگـانی  هـایی  فهرسـت  نیز فرهنگ ةضمیم قسمت در است. امروزی فارسی
 از اسـت.  آمـده  غیره و متفرقه صفا  و اسامی عامیانه، عبارا  و اسامی نیز و مرکب و ساده
 بـه  فارسـی  زبـان  بـه  آشـنایان  یـا  و زبانـان  فارسـی  از شماری که آید برمی گونه این اثر ةمقدم
 انادتاسـ  از احتشـامی  انـوش  ةمقدم با فرهنگ این اند. رسانده یاری ل ؤم به مختل  اشکال
 همچـون  فرهنـگ  ایـن  امتیازهـای  برخـی  کنـار  در است. شده همراه دورهاو دانشگاه ایرانی
 عبـارا ،  برخـی  بـه  توجهشاهد  متنوع، و متعدد موضوعا  و هاحوزه پوشش بودن، پیشگاو
 آشکارشـدن  بـا  هـا  آن تـر  دقیـق  مـرور  و بررسـی  که هستیم پرکاربرد اصطالحا  و جمال 
   است. بوده همراه جدی هایینقص و هاضع 
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 :)ر.ک. عـاو  طـور  بـه  1فرهنـگ  نقـد   و ارزیـابی  اهمیـت  به نظر ،ادامه در، رو این از
Hartmann, 1996 Akasu, 2013;) زبـان  در واژگـانی  هـای  فرهنـگ انـواع   نقـد ضـرور    و 

؛ داوری، 1392 جعفـری،  ؛1384 فرد، قانعی.: )ر.کها  در راستای اصالح و بهبود آن فارسی
 اهـداف   دربار شدهمطرح ادعاهای به توجه با پژوهش، این نظری مبانی ةارائ ضمن (،1396
 منظـر  دو از ویـژه بـه  هـا  آن نقـد  وارزیـابی   بـه  ناشر، و نویسمقدمه ل ،ؤم سوی از فرهنگ
 شود.می پرداخته یابیمعادل و گزینیمدخل

 
 انگلیسیـ  فارسی آموزشی های فرهنگ معرفی

 برخـی  کنار در اخیر های سال در که است آن نمبیّ موجود آموزشی های فرهنگ بر مروری
 آثـار  برخـی  سـیا   بـه  کـه  (Mirsadeghi, 2013 & 2014) میرصـادقی  همچون، پراکنده آثار
 فرهنگ هفت انتشار شاهد حداقل ،است پرداخته پرکاربرد عبارا  و ها واژه معرفی به غربی
 در .انـد  شـده  منتشـر  کشـور  از خـار   در جملگی مورد، دو جز به که هایی فرهنگ ایم؛ بوده
 بـه  فارسـی  موضوعی فرهنگ، مشخص طور بهسپس،  و معرفی اثر چند این، اجمال بهادامه، 
 گردد. می ارزیابی و معرفی روتلج انتشارا با  انگلیسی
 انگلیسـی ـ   فارسی دوسویه فرهنگ این .(Dehghani, 2006) دهقانی یاور فرهنگ .1

 تجربـة  کـه مؤلـ    شـد.  منتشـر  اسـترالیا  در 2006 سـال  در بـار  نخسـتین  فارسیـ   انگلیسی و
 بـا  را فرهنـگ  ایـن  دارد، را اسـترالیا  خا  طور به و کشور از خار  در فارسی زبان تدریس
 را اثـر  ایـن  اسـت.  نموده تدوین زبان انگلیسی آموزانفارسی نیازهای ساختن برآورده هدف
 قالـب  در کـه  برشـمرد  زبـان  دو در هـا  واژه از فهرسـتی  بلکـه  منـد، نظـاو  فرهنگی نه توانمی

 است. شده عرضه آموزشی اصطالح به فرهنگ
 ایـن  (.Mohammadzadeh Miandji, 2003) میـانجی  محمـدزاده  انوشـیروان  فرهنگ .2
 سـال  در کـه  آن مؤلـ   شد. منتشر امریکا در 2003 سال در مدخل، هزار 8 از بیش با فرهنگ
 هدف نموده، منتشر ایران در را (1374 ،میانجی )محمدزاده مدرن فارسی عنوان با کتابی 1374
 بارها گرچه میانجی، محمدزاده فرهنگ است. نموده ابراز زبان این فراگیران به کمک را خود
 به تر، روشن بیانی به دارد؛ یابی معادل و گزینی مدخل بخش در متعدد هایی کاستی با شده منتشر
 است. یافته تدوین نگاری فرهنگ اصول از فارغ که هاست واژه از فهرستی مثابه

                                                                                                                                        
1. dictionary evaluation and criticism 
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 کـه  کوچک فرهنگ این(. Awde & Shahribaf, 2006) شهریباف و آود فرهنگ. 3
 ها مدخلنیز  و فارسی الفباینبود  یعنی، بزرگ نقصی با شد، منتشرامریکا  در 2006 سال در
 یـک  قالـب  از را اثـر اً اساسـ  کـه  موضـوعی  روست؛ هروب انگلیسی به نگاری حرف صور به

 است. ساخته خار  متعارفة دوزبان فرهنگ
ـ   فارسـی  دوسـویه  فرهنـگ  ایـن (. Zamankhani, 2015) زمانخـانی  مـریم  فرهنگ. 4
 در آن سـوو  ویراستو  انگلستان در 2011 سال در بار نخستین فارسیـ    انگلیسی و انگلیسی
 پیـروی  شـده  ارائـه  واحـد  الگـوی  ازناشـر آن   کـه مـذکور   فرهنگ است. یافته انتشار 2015
 در کـه  اسـت  آن مبـین  شـواهد  سـت. ها آن معـادل  و هـا  واژه فهرست  گیرند بر در کند، می

 و شــده انتخــاب فارســی معــادل انگلیســی، هــای واژه فهرســت بــرای ابتــدا اثــر، ایــنتــللی  
 اند. شده فهرست انگلیسی به فارسی فرهنگ قالب دراً مجدد فارسی های معادل

 انتشار تجربه که فرهنگ ل ؤم(. 1393) بهتاش زارع اسماعیل موضوعی فرهنگ. 5
 موضـوعی  شـکل  بـه ( 1393) آموزشی اثر این در دارد، را انگلیسی به فارسی جیبی فرهنگ

 موضـوعا   ایـن  جملـه  از است. پرداخته انگلیسی زبان در ها آن معادل و فارسی های واژه به
 را اثـر  ایـن  کـرد.  اشـاره  مشـاغل و  هـا،  خـوردنی  پوشـاک،  پرنـدگان،  حیوانـا ،  به توان می
 برشمرد. داخل در منتشرشده آموزشی های فرهنگ جمله از توان می

 در کـه  آموزشـی  فرهنـگ  این(. 1381، فقیهی و بختی) معاصر موضوعی واژگان. 6
 بـا  اسـت، ( McArthur, 1991) 1النگمـن  انگلیسـی  معاصـر  واژگـان  فرهنـگ ة ترجم حقیقت
 دراسـت؛   بخـش  شـماری نیـز دارای   فصل هر و فصل 17و دارای  بوده همراه هایی افزودنی
 بخـش،  هـر  بـا  مرتبط های مدخل بر عالوه است. موضوع یا بخش 84  گیرند بر در مجموع

بوده  مثال و تصویر نیز و نظر مورد مدخل با مرتبط عبارا  و اصطالحا  دارای مواردی در
 الفبـایی  شـکل  به انگلیسی های واژه نیز کتاب پایان در است. افزوده آن آموزشیة جنب بر که
 تـر  سـاده  کـاربر  بـرای  را واژه بـه  دسـتیابی  کـه  اسـت  شـده  فهرسـت  صـفحه   شمار همراه به
 در معـادل  جـای  بـه  تعریـ  ة ارائـ  توان می فرهنگ این اصلی های کاستی جمله از سازد. می

  برشمرد. انگلیسی های مثال از شماری فارسی نامناسب هایترجمه نیز و متعدد مواردی
 فارسی فرهنگ(. Turner, 2003) ترنر کولین انگلیسی ـ فارسی موضوعی فرهنگ. 7

 اختصـا   خـود  بـه  را مقالـه  ایـن  اصلی موضوع آن نقد و معرفی که ترنر کولین انگلیسی ـ
 70 و مـدخل هـزار   25 بـا  موضـوعی  فرهنگی ساختار، کالن منظر از اثرة مقدم استناد به داده

                                                                                                                                        
1. Longman Lexicon of Contemporary English 
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 حـوزه  در آمـوزان  زبـان  نیازهـای  بـه  پاسـ   آن اصـلی  هدف که مجزاست و مشخص موضوع
 سـاده  افعـال  حاوی واژگانی هایی فهرست نیز فرهنگ ضمیمة قسمت در است. امروزی فارسی

 مقدمـة  از اسـت.  آمـده  غیـره  و متفرقه صفا  و اسامی عامیانه، عبارا  و اسامی نیز و مرکب و
 اشـکال  بـه  فارسـی  زبـان  بـه  آشـنایان  یـا  و زبانـان  فارسـی  از شـماری  که آید برمی گونه این اثر

 ایرانـی  اسـتادان  از احتشـامی  انـوش  مقدمـة  بـا  فرهنـگ  این اند. رسانده یاری مؤل  به مختل 
 پیشـگاو  همچـون  فرهنـگ،  ایـن  امتیازهای از برخی کنار در است. شده همراه دورهاو دانشگاه
 و جمـال   عبـارا ،  برخـی  بـه  توجـه  متنـوع،  و متعـدد  موضـوعا   و هـا حوزه پوشش بودن،

 و هـا  ضـع   آشکارشـدن  بـا  آن تر دقیق مرور و بررسی که شاهدیم اما پرکاربرد، اصطالحا 
 1فرهنـگ  نقـد  و ارزیـابی  اهمیت به نظر ادامه، در رو این از است. بوده همراه جدی هایی نقص
 زبـان  در واژگـانی  هـای  فرهنـگ  نقد و (،Akasu, 2013; Hartmann, 1996 )ر.ک.: عاو طور به

 پـژوهش،  ایـن  نظری چارچوب ارائة ضمن (،1392 جعفری، ؛1384 فرد، قانعی )ر.ک.: فارسی
 بررسـی  بـه  فرهنـگ،  اهداف دربار  ناشر و نویس مقدمه مؤل ، شد  مطرح ادعاهای به توجه با
 پردازیم. می یابی معادل و گزینی مدخل منظر دو از ویژه به ها آن نقد و

 
 پژوهش نظریمبانی 
 نظـری  چـارچوب  از گویـا  تصویریة ارائ هدف با نظر، مورد فرهنگ نقد و ارزیابی از پیش

 بررسـی  2موضـوعی  هـای  فرهنـگ  کـارکرد  و ها ویژگی انواع، ماهیت، ابتدا حاضر، پژوهش
 و گزینـی  مـدخل   نحو اهمیت به آن،  دهند تشکیل های همؤلف معرفی ضمن سپس و شود می

 شد. خواهد اشاره آموزشی های فرهنگ از دسته این در یابی معادل
 تلفیقـی  ای حوزه عنوان به موضوعی های فرهنگ معرفی در (،Stark, 2011) استارک

 و تحـوال   ازمتـلثر   کـه  کنـد  مـی  اشـاره  نکتـه  ایـن  به نویسی، فرهنگة عرص در نوآورانه و
ــ و نظــری هــای پیشــرفت ــی دســتاوردهایة ارائ ــه و نویســی فرهنــگة عرصــ در عمل ــژهب  وی
 در روزآمــدی و متنــوع موضــوعی هــایفرهنــگ انتشــار شــاهد آموزشــی، نویســی فرهنــگ

ة طبقـ  دو در راهـا   آن موضـوعی،  هـای فرهنگ بندیطبقه در وی ایم.بوده مختل  های زبان
 کــه دهـد مـی  قـرار  دوزبانـه  موضـوعی  هــای فرهنـگ  و زبانـه  یـک  موضـوعی  هـای  فرهنـگ 
 موضـوعی  هـای  واژه گـنج  الـ ( : نـوع  دو  گیرند بر در خودة دوزبان موضوعی های فرهنگ

                                                                                                                                        
1. dictionary evaluation and criticism 

2. thematic dictionary 
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   هستند. 2آموزشی دوزبانه موضوعی های فرهنگ ب( و 1دوزبانه
 موضـوعی  فرهنـگ  کـه ، ماننـد  آموزشـی ة دوزبانـ  موضوعی های فرهنگ تدوین اما
 از دسـته  ایـن ة نمون اولین دارند. کوتاه نسبتاً عمری ،(Turner, 2003) ترنر انگلیسی به فارسی
 گردیـد  منتشـر  1994 سـال  دراسـت،   فرانسوی به انگلیسی موضوعی فرهنگ که ها فرهنگ

 نـوع  ایـن  ظهـور  اسـت.  شده مختل  یها زبان در گوناگون های فرهنگ انتشار ساز زمینه که
ة گانـ  سـه  هـای  ویژگـی  ازاسـت   تلفیقـی  (،Stark, 2011) اسـتارک  اسـتناد  بـه  کـه  ها فرهنگ
 در نوظهـوری  پژوهشـی   حـوز  گیـری  شـکل  به آموزشی، و موضوعی دوزبانه، های فرهنگ
 مبانی نیز و تدوین های ویژگی بررسی به آن توجه عمده که زده دامن نویسی فرهنگة عرص

   .است معطوفها  آن نقد و ارزیابی
هـا   آن ارزیـابی  و تدوین در که ها فرهنگ از دسته این های ویژگی ینتر مهم جمله از

 از دسـته  ایـن  در موضـوعی  هـای  بخـش  تعیـین   نحـو  هـای  ظرافت کنار در نمود، لحاظ باید
 اصـول  بـه  توجه (،Jackson, 2002) موضوعی بخش هر در ها مدخل انتخاب نیز و ها فرهنگ

 ایـن  بـه  راهـا   آن (Stark, 2011) اسـتارک  کـه است  یابی معادل و گزینی مدخل های همؤلف و
 است: نموده معرفی شکل

 تخصصی، یا عمومی فرهنگ حی  از آموزشی موضوعی فرهنگ نوع با متناسب. 1
 عمومی فرهنگ در آیا است؟ شده توجه جنبه این به ها، معادل نیز و ها مدخل انتخاب در آیا

 دارد؟ وجود تخصصی های معادل یا و ها مدخل از ردی عمومی،ة دوزبان موضوعی
 در آیـا  دو؟ هـر  یـا  و نوشـتاری  یا و بوده گفتاری  پیکر بر مبتنی ها مدخل انتخاب. 2
 است؟ شده توجه موضوع این به یابیمعادل

 در ضـبط  بـرای  کـافی  بسـامد  ،اسـت  شده انتخاب مدخل عنوان به که ای واژه آیا. 3
  دارد؟ را فرهنگ یک

 حـد  چـه  تـا  سـبک مؤلفـة   بـه  هـا،  معادل انتخاب آن تبع به و ها مدخل گزینش در. 4
غیـره   و عامیانـه  ادبـی،  ای، محـاوره  رسـمی،  غیـر  رسـمی،  سـطوح  بـه  آیـا  است؟ شده توجه

 است؟ شده متمایز یکدیگر از ها واژه این سبک زنی، برچسب با آیا است؟ شده پرداخته
ة مواجهـ  اسـت؟  شـده  توجـه  زمـان  عنصـر  بـه  یـابی  معـادل  و گزینی مدخل در آیا. 5
 است؟ چگونه ها نوواژه یا و منسوخ قدیمی، های واژه با فرهنگ

                                                                                                                                        
1. bilingual thematic thesaurus 

2. learner’s bilingual  thematic dictionary 
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 بافـت  از برگرفتـه  هـا  مثال آیا هست؟ نیز مثال حاوی مدخل، بر عالوه فرهنگ آیا. 6
   است؟ طبیعی و دقیقها  آن ترجمه آیا است؟ طبیعی

 شـده  توجه نیز آن های گونه به یا و بوده معیار زبان اساس بر ها مدخل انتخاب آیا. 7
 است؟ بوده چه ها واژه این ضبط منطق دوو، حالت در است؟

 مورد اطالعا  گویای کهها  آن دهی برچسب به ها، معادل و ها مدخلة ارائ در آیا. 8
 است؟ شده اشارهاست،  (غیره و گونه سیا ، )سبک، کاربر نیاز

 و هــا واژه فرهنگــیمحتــوا و نمــود  هــا، معــادلة ارائــ و هــا مــدخل انتخــاب در آیــا. 9
 است؟ شده لحاظ زبان دو در آن های تفاو 

 شـده  ارائـه  تلفظ راهنمای با ها تلفظ آیا است؟ شده ثبت تلفظ ها مدخل برای آیا. 10
 است؟ هماهنگ فرهنگ در

 ازبه طور مشـخص   وتوجه  گزینی معادل های ظرافت به ها، معادل انتخاب در آیا. 11
   است؟ شدهپرهیز  معادل جای به تعری ة ارائ

وجـود   صـور   در ؟هسـت  زیرمـدخل نیـز   و مـدخل  دارای صـرفاً  فرهنـگ  آیا. 12
 خیر؟ یا است شده اشاره نیز اصطالحا  و همایندها به آیا زیرمدخل،
 ضـرورتی  هـا،  مـدخل  برخـی  دشـواری  بـا  متناسب کاربر، به کمک هدف با آیا. 13

  است؟ داشته وجود آموزشی تصاویر از استفاده برای
و « شـوخی  بـه » ،«هنطع به» چون اطالعاتیة ارائ، مانند کاربردی اطالعا  جایگاه. 14

   کجاست؟ ها معادل و ها مدخلة ارائ در، «تحقیر به»
 فرهنـگ  پـنج  از مناسـب  شـواهدی  و هـا  نمونـه  ارائـة  ضمن (،Stark, 2011) استارک

 ایـن  ارزیـابی  نیـز  و تـدوین  در کـه  نماید می تلکید فرانسوی(، ـ )انگلیسی دوزبانه موضوعی
 از شـماری  یـا  و مـوارد  این به توجه موضوعی، فرهنگ هدف با متناسب ها، فرهنگ از دسته
 معرفـی  ادامـة  در وی اسـت.  مؤثر ها آن بازنگری و اصالح نیز و تدوین روند بهبود در ها آن

 از دسـته  ایـن  ماهیـت  گـرفتن  نظـر  در بـا  کنـد  مـی  بیـان  صـراحت  به خود، پیشنهادی الگوی
 و تهیـه  رونـد  در اسـت،  موضوعی و دوزبانه آموزشی، های فرهنگ از تلفیقی که ها فرهنگ
 هـا  فرهنـگ  از دسـته  ایـن  هـای  ویژگـی  و مبـانی  بـه  توجـه  ها، آن ارزیابی و نقد نیز و تدوین
  (.Stark, 2011) بود خواهد سودمند
 

 بررسی و بحث
 یـابی،  معـادل  و گزینـی  مـدخل  منظـر  دو از پـژوهش،  نظری چارچوب بر تکیه با بخش، این در
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 دوزبانـة  هـای  فرهنـگ  و عـاو  طـور  بـه  واژگـانی  هـای  فرهنـگ  ارزیابی در مهم مؤلفة دو یعنی
 پـرداریم.  مـی  نظـر  مورد فرهنگ نقد و ارزیابی به ای کتابخانه روش به خا ، طور به موضوعی

 اند. شده تحلیل و توصی  یابی معادل و گزینی مدخل بخش دو در ها یافته رو، این از
 

 گزینی مدخل الف(
 رونـد  در کـه  اسـت  هـایی  همؤلفـ  جملـه  از، فرهنگ یک در آنة ارائ و مدخل انتخاب  نحو

 بررسی به بخش سه در خصو  این در .ددار بسزایی اهمیت آن ارزیابی و نقد نیز و تدوین
 : شود می پرداخته حاضر فرهنگ در گزینی مدخل روند نقد و

هـای روزمـره و پرکـاربرد زبـان      تلکید ایـن فرهنـگ، ارائـة واژه   های مهجور.  . مدخل1
گزینـی بـا    کرده است. با وجـود ایـن، از حیـ  مـدخل     فارسی برای فراگیران عاو و نیز تحصیل

های قدیمی، نامـلنوس و   مدخلها شمار نسبتاً زیاد  روست که یکی از آن ایرادهایی اساسی روبه
های متعلق به فارسی امروز باشـند. بـه    توانند واژه هایی که اساساً نمی حتی مهجور است؛ مدخل

( توجه به عنصر زمان، در ایـن فرهنـگ بـه    Stark, 2011بیانی دیگر، بر اساس الگوی استارک )
ز دو مجموعـة موضـوعی:   هایی از این موارد که برگرفتـه ا  خوبی رعایت نشده است. تنها نمونه

 (:1شناسی و ب( پرندگان و حشرا  است، بدین نحو قابل ارائه است )جدول  ال ( زیست
 

  مهجور های مدخل از هایی نمونه   1 جدول
 پیشنهادی رایج مدخل انگلیسی معادل / شمارة صفحهشده ارائه مهجور مدخل

 تشنج convulsion 208/اختال 
 گواتر goiter 212/جخش

 ادرار اختیاری بی incontinence 212/چکمیزکی
 درنا crane 39/کلنگ
 زغن )پرنده( kite 38/غلیوا 
 )جنگلی( سارگپه honey buzzard 38/چایال  قره
 سنگخوار باقرقره، )پرنده( sand grouse 38/قطا

 درنا crane 39/کاروانک

 
 ایـن  در متعـددی  مـوارد  درهـر چنـد   . شـده  آوانگـاری  یـا  نگاری حرف های مدخل. 2
 کـه  است آن آور تعجب ایم، بوده فارسی در سازی واژه در گرایی افراط نوعی شاهد فرهنگ
 وجـود  بـا  کـه  آن یـا  و انـد  شـده  نگاری حرف یا و آوانگاریها صرفاً  مدخل ازبسیاری  شمار
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 اسـت.  شـده  ارائـه ها  آن قرضی رایج غیر یا و نامتعارف صور  فارسی، در رایج های معادل
 چنـد  هـایی  نمونهشود و  می بندی طبقه تخصصی و عمومی های مدخل بخش دو در دسته این
 است: ارائه قابل نحو بدین، 2طبق جدول  فارسی معادل دارای عمومی های واژه از

 

 شدهنگاری حرف یا آوانگاری عمومی های مدخل از هایی نمونه   2 جدول
 فارسی در مناسب مدخل انگلیسی معادل / شمارة صفحهشده ارائه مدخل

 سیاسی وابسته رایزن، attaché 259/آتاشه
 ساسا  choke 46/چوک
 سیاه صدف mussel 158/ماسل

 عشق مرغ budgerigar 36/باجریگار
 ظرفیت valence 59/واالنس

 پستی امانا  دایر  poste restante 255/رستانت پست
 زارعل  موش آبی، موش vole 8/ول
 گورماهی mackerel 158/ماکرل

 

 یـا  و آوانگـاری  کلمـا   از بسـیاری  فهرسـت  شـاهد  هـا،  مـدخل  از دسـته  این کنار در
 از هـایی  نمونـه  تنهـا  نـه  کـه  هسـتیم  علمـی  و تخصصـی  کامالً موضوعا  در شده نگاری حرف
 هـای  فرهنـگ  در مـواردی  در حتـی  بلکه نیستند، علمی متون در ولو فارسی پرکاربرد های واژه

 بـا  تعـار   در دقیقـاً  روند این اند. نشده ضبط گونه این نیز تخصصی منابع و آثار یا و تخصصی
 هـای  واژه بـین  مرزبنـدی  بـه  توجـه  ضرور  بر مبنی (Stark, 2011) استارک پیشنهادی الگوی
کتـاب   61تا  51های  )از صفحه ها مدخل گونه این از هایی نمونه است.ارائة تخصصی و عمومی

 بیتـومن،  بـور ،  الیـوین،  االتریـت،  دو ، اپـی  مدعاست: این بر گویا شاهدی خودمورد نظر( 
 کوپریـت،  کیاستولیت، کوپریت، کوراندوو، تریت،کاسی روتیل، دیوریت، دیاتومیت، پرزل،
 کـاتیون،  دکسـتروز،  تـریلن،  پیـوتر،  پروپـان،  اسـتاالگتیت،  گـانیتر،  کیاستولیت، کیانیت، گابر،
 البرودریت. و هداک، هیک،

 فرهنـگ  ایـن  در هـایی  مـدخل ة ارائـ  شاهد چند، دالیلی به. خودساخته های مدخل. 3
 هـیچ  امـا ؛ نمایـد  نزدیـک  آن مفهوو به را زبان فارسی یک ذهن که مواردی در حتی، هستیم
 فرهنـگ مؤلـ    سـازی  واژه محصـول  مـوارد  از دربسـیاری  و ندارد فارسی زبان در ای سابقه
 کـه  نمایـد  مـی  ایجـاب  فرهنـگ  انگلیسـی  بـه  فارسـی  ماهیـت  کـه  اسـت  حالی در این است.
 مفهـومی،  بودن درست فر  با که این نه باشند، داشته کاربرد فارسی زبان دراً واقع ها مدخل
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دهـد   نشـان مـی   حاضر فرهنگ بر مروری باشند.مؤل   پردازی واژه یا و سازی واژه محصول
 اسـت؛ مؤلـ    بـرداری  گرتـه  یـا  و مفهـومی  سازی واژه ماحصل ها مدخل اززیادی  شمار که

 فارسـی  زبـان  در غلـط  متعـدد  مـوارد  در و نـاموجود  هـایی  واژهة ارائ آنة نتیج که موضوعی
 کـه  گردد می یادآوری است. ارائه قابل 3طبق جدول  ها مدخل گونه این از هایی نمونه است.
 فرهنـگ  دو در انگلیسـی   واژ برای شده ارائه های معادل از برگرفته پیشنهادی مناسب مدخل
 است. بوده (1385، باطنی) پویا فرهنگ و (1381، همکاران و شناس حق) هزاره

 

 خودساخته های مدخل از هایی نمونه   3جدول

 پیشنهادی مناسب مدخل انگلیسی معادل / شمارة صفحهخودساخته فارسی مدخل
 چکدسته cheque book 256/چک دفترچه

 باالتنه بدون )لباس( topless 63/پوشپستانبی
 دارکارخانه صنایع،صاحب industrialist 251/صنعتی کارساالر
 فرعی لوازو accessories 251/منفصله قطعا 
 نمایندگی هیئت اعضای members of the mission 259/ملموریت اعضای
 کارگری اعتصاب industrial action 247/کارگری اقداو

 capitulation 115/بیگانگان ویژ  امتیازا 
 کنســــولی،  قضــــاو   حــــق 

 کاپیتوالسیون

 nursery 16/گل پرورشگاه
 پـرورش  باغ قلمستان، نهالستان،

 گل
 سرنشین بدون سفینه کاوشگر، space probe 21/فضاآزما
 دستگاه )نوزاد(، انکوباتور incubator 213/خسبانگر
 هتل مسافر یا مهمان hotel resident 227/ماندگار
 خروجی سالن departure lounge 1/رهسپاران تاالر
 میدان فلکه، roundabout 46/طرفه یک دایر 

 مجاز غیر سرعت speeding 45/تندرانی
 گسترده صفحه )رایانه( spreadsheet 72/گسترده برگة

 
ــا ــر مناســب دادن نشــان هــدف ب ــزرگ کاســتی ایــن ت ــر، ایــن در ب  از بخــش دو اث
 از «ادبیا » و «شناسی زبان و زبان» بخش یعنی زبان، حوز  با مرتبط هفتادگانة موضوعا 

 از 4 جدول در شد؛ بررسی شده برداری گرته یا و خودساخته های معادل از دسته این حی 
 فارسـی  زبـان  در هـا  مـدخل  ایـن  کلیـة  برای که است حالی در این است. آمده کاستی این
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 و خودسـاخته  هـای  معـادل  از دسـته  این ارائة شاهد دارد، وجود مقبول و رایج هایی معادل
 مـدخل  گفتنـی  هسـتیم.  فرهنـگ  های مدخل قالب در انگلیسی های واژه برابر در نادرست
 و شـناس  )حـق  هـزاره  عمـومی  فرهنـگ  دو در شـده  ارائه های معادل از برگرفته پیشنهادی
 شناسی زبان واژگان گزیده فرهنگ نیز و (1385 )باطنی، پویا فرهنگ و (1381 همکاران،
 است. بوده (1375 ،)عاصی
 

 ادبیا  وشناسی  و زبان زبان  حوز در نادرست یا و خودساخته هایمدخل از هایینمونه   4 جدول
 یا خودساخته فارسی مدخل

 / شمارة صفحهنادرست
 پیشنهادی مناسب مدخل انگلیسی معادل

 گویشور informant 280/دهنده آگاهی
 مهجور کهنه، obsolescent 280/افتادنی پسند از

 زننده آمیز، توهین موهن، pejorative 280/بدچم
 عاطفی القایی، expressive 281/پرمعنا
 سازی پس پسرو، اشتقا  backformation 281/انداخت پس
 زایشی )دستور( generative 283/زاینده
 سرناو acronym 281/ناو تارک
 ویرگول نقطه semi-colon 301/وک نیم
 صنفی زبان argot 287/گویش ویژه
 معرفی کتاب( جلد )پشت blurb 288/آمیز تعری  آگهی
 اقتباس pastiche 288/تبلی،ی اثر

 مصنوع سبک متکل ، سبک euphuism 296/یوفیوزگویی
 دستی دو مرجع راهنما، کتاب vade-mecum 290/یاور دست

 فرعی پیرنگ فرعی، طرح subplot 291/زیرداستان
 پنهان معنای نهفته، معنای subtext 291/زیرچم

 نویسی سیره hagiography 292/سپنتانگاشت
 برداری گرته calque 283/روبرداشت
 حاکمیت government 199/فرمانش

 
 یابی معادل( ب
 فرهنگ در آن روند و یابی معادلمؤلفة  دوزبانه، های فرهنگ در معادلة مقول اهمیت به نظر
 گردد. می بررسی متعدد شواهدی و ها مثالة ارائ با نظر مورد

 سبب آن واژگان و فارسی زبان بامؤل   کافی ناآشنایی انگلیسی. در غلط های معادل
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 از یـا  و خـود  زبـانی  شم بر مبتنی یا و مختل  منابع از انگلیسی کلما  برای ابتدا وی تا شده
 خـود،  زبـان فارسی دوستان از گرفتن یاری با شود، می برداشت اثر این بر وی مقدمه از آنچه
 سـبب  ضـع   ایـن  نمایـد.  فهرست موضوعی نحویبه راها  آن و یافته فارسی در هاییمعادل
-معـادل  انگلیسـی  هـای واژه برای واژه کاربرد حوزه به توجه بدون چند، مواردی در تا شده

 نحـو  بـدین  شدهارائه هایمعادل فارسی معانی همراه به موارد این از شماری بیابد. غلط هایی
 است: ارائهقابل

 

  غلط های معادل از هایی نمونه   5 جدول

 انگلیسی واژه / شمارة صفحهفارسی مدخل
 های معادل فارسی معنای

 انگلیسی
 گوزن deer 4/آهو
 گرگ توله گرگ، بچه wolf cub 4/گربه بچه

 چاله سیاه black hole 21/سیاه سوراخ
 ماده گوزن doe 4/ماده آهوی
 عبور transit 1/توق 
 سره یک )بلیت( one-way 1/دوسره

 دوسره )بلیت( return 1/سره یک تبلی
 دادگاه پلیس اجرا، مامور bailiff 104/جلسه ناظم
 فن و حرفه درس industrial arts 251/صنعتی فنون
 پادری doormat 234/کن پاک کفش
 عقاب eagle 38/قوش قره
 زردپی tendon 27/تنود

 
توان به ایـن نمونـه اشـاره     می فارسی زبان ازمؤل   مقبولناآشنایی  ییدلت درای  نمونه

 نشسـتن  وسـیله  نـوعی  بـه  کـه ( 232)   «راحتـی » مدخل برای منزل، وسایل بخش درکرد: 
 ایـن  بـرای  آسـایش،  معنـای  بـه  «راحتی»  واژ با کلمه این شباهت صرفمؤل   دارد، اشاره
 و نوسلنامـ  مـدخل ة ارائـ  که آن یا و است. آورده را comfort معادل انگلیسی در منزلة وسیل

 خصــو  در یــا و galloping inflation عبــار  بــرای( 111)   «ســواره تــورو» نــاموجود
 یـا  صـعود  بـه  اشـاره  کـه  ascent معادل با( 1)   «باالروی» مدخل پرواز، با مرتبط های واژه
 بچـه » جـای  بـه ( 209)   «آزمایشـگاهی  لولـه  بچـه » مـدخل  یـا  و دارد هواپیمـا  گرفتن او 

 زبـانی  شـم  ضـع   بـر  گویا هایی نشانه همگی ،test-tube baby اصطالح برای «آزمایشگاهی
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 روش در کـه  pilot survey معـادل  بـا ( 414)   «پیشاهنگ بررسی» مدخلنیز  است.مؤل  
( 403)   «سـاحلی  پاسـدار » مدخل یا و شود می شناخته «آزمایشی بررسی» عنوان با تحقیق
از دیگـر   اسـت،  «دریـا  پلـیس » یـا  و «ساحلی گارد» همانا آن از مراد که «coast guard» برای

 موارد هستند.
 جـای  بـه ( 451)   «شلوقی» همچون هایی مدخل امالی در پراکنده های اشتباه از اگر

 از نیز و نماییم پوشی چشم فارسی های مدخل برای اشتباه با همراه های آوانگاری یا و «شلوغی»
 تصـویری  مبـین  بایـد  - موضـوعی  هفتادگانه بخش هر پایان در که ارتباط بی کامالً تصویر چند

 (، 357 ،331 ،329 صـفحا   )ر.ک.: بگـذریم  - باشـند  بخش آن های واژه با مرتبط و متناسب
 و کـاربردی  سطوح به توجهی بی در یکی را فرهنگ این های ضع  دیگر توان می کلی طور به

 رسـمی،  غیـر  رسـمی،  کـاربرد  بـا  هـای  واژه حیـ   از انگلیسـی  و فارسی زبان در ها واژه سبکی
 طــور بــه یــا و آوا هــم هــای واژه درخصــو  کــه آن دیگــر و دانســت غیــره و قــدیمی عامیانــه،
 بـرای  اسـت.  نشـده  ای اشـاره  بافت با متناسب ها آن کاربرد نوع به چندمعنا های واژه تر مشخص
 معـادل  دو ترتیـب  بـه  توضـیحی،  گونـه  هـیچ  بـدون  صرفاً( 128)   «دفتر» مدخل برای نمونه،
office  و  notebook هـا  آن معنـایی  تفاو  و ها آن کاربردی بافت به  که آن بدون است، آمده 
 گردد. ای اشاره

 های مدخل ها، کاستی و ها اشتباه از دسته این از تر روشن تصویریة ارائ هدف با حال
 تحلیـل  و بررسـی ( 312تـا   309های  )در صفحه 1«رسانه» یعنی هفتادگانه موضوعا  از یکی
  گردد. می

 هـا  کاسـتی  باها  آن اززیادی  شمار که است مدخل 112 حاوی موضوعی، بخش این
 هـا،  کاسـتی  ایـن  از تصـویری  ارائـه  هـدف  بـا  بخـش  این در روست. هروب بارز هاتی اشتبا یا و

نشـان   متعـددی  شـواهد  کـه شـود   مـی  یـادآوری  گردد. می بررسی اجمال بهها  آن از شماری
 بـا  مـرتبط  انگلیسـی  هـای  واژه ابتـدا  وی نـویس،  فرهنـگ  ضـعی   زبانی شم دلیل بهدهد  می

 الفبای مطابق سپس و نموده وضع فارسی معادلها  آن برای کرده، آوری جمع را موضوعا 
 ناشـی  مشکال  عمده که آنجا از بنابراین است. نموده تنظیم موضوعی بخش هر در فارسی

 سـپس  و شـده  ارائـه  انگلیسـی   واژ ابتـدا  اسـت،  فارسـی  در انگلیسـی  های واژه یابی معادل از
 شود.می بح  فارسی در شده ارائه معادل درباره

- hoarding : اســت آمــده «دیــواری آگهــی» شــکل بــه فارســی در واژه ایــن معــادل  

                                                                                                                                        
1. the media 
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 در واژه ایـن  بگـذریم،  رسـانه ة مقول با آن ارتباط چگونگی از ناشی ابهاو از اگر؛ (309)  
 است. «آگهی چسباندن محل» یا «آگهی تخته» معنای به بریتانیایی انگلیسی
 آمـده  «بیننـدگان  آمـارگیری » نـامفهوو  معـادل  عبـار   این برای : audience ratingـ 
 rating  واژ در ing- رسـد  می نظر به است. «بینندگان آمار» آن معادل که درحالی(، 309)  
   است. شده گذاری معادل گونه این سبب

 شـده  ضـبط  «سـردبیر   ادار» نوسلنامـ  معـادل  عبـار ،  ایـن  بـرای  : editorial officeـ 
   است. «سردبیر دفتر» فارسی، در آن از مراد که حالی در(، 309)  

 آمـده ( 309)   «پخـش  اطـا  » معـادل  عبار  این برای اشتباه به : recording studio ـ
 broadcasting انگلیسـی  در آن معـادل  دهـیم،  قرار انتخاب مالک را فارسی مدخل اگر است.

studio .است   
)   آمـده  «پژوهشـی  بـازار » غریب معادل عبار  این مقابل در : market researchـ 

 «بازار بررسی» یا «بازارسنجی» فارسی، در عبار  این برای مناسب معادل که حالی در، (309
   است.

، امـا  (309)   اسـت  عبـار   ایـن  بـرای  شـده ارائه معادل «نو چاپ» : new editionـ 
  است. «جدید ویرایش» فارسی در آن رایج و مناسب معادل

- newscaster : معــادل کــه حــالی در، (309)   آمــده «خبررســان» واژه ایــن بــرای 
   است. «خبر  گویند» رایج  واژ آن مناسب

- journalist : «در امــا ،(310)   اســت واژه ایــن بــرای شــده ارائــه معــادل «خبرنگــار 
ــی ــادل انگلیس ــه» مع ــارروزنام ــت «نگ ــرای و اس ــار ب ــادل خبرنگ ــایی مع ــون ه  و reporter چ

correspondent  دارد. روا   
 معـادل  رسـانه،   حوز در، اما (310)   آمده «داستان» معادل واژه این برای : storyـ 

  است. «رویداد و خبر شرح، گزارش،» واژه این برای رایج
 (؛310 )  است عبار  این برای شده ارائه معادل «یومیه روزنامه» : daily newspaper ـ

  شود. می متبادر ذهن در معنا همین «روزنامه» کاربرد صرف فارسی در که ناملنوس ای واژه
 «ای روزنامـه سـبک  »در مقابل این دو واژه، بـه اشـتباه معـادل     : journalese/ journalistic ـ
 «نگـاری  روزنامـه  زبـان » یـا  «ژورنالیسـتی  زبان» همانا journalese از مراد اما، (310)   آمده
 در و اسـت  صـفت اً اساس هم دیگر  واژ .نیز هست تحقیرآمیز معنای نوعی متضمن که است
  دارد. کاربرد «نگاری روزنامه به( مربوط») معنای
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- tabloid : «حـوز  در امـا  .(310)   است واژه این برای شده ارائه معادل «نامه شایعه  
ة روزنامـ » یـا  و «ورقـی  نـیم  روزنامـه » ،«کوچک قطعة روزنام» واژه این معادل نگاری روزنامه
   است. «جنجالی
 عبـار   ایـن  معـادل  «سـردبیری  دفتـر  کارمنـدان » نوسلنامـ  عبار  : editorial staffـ 
   است. «تحریریه هیئت» آن رایج و مناسب معادلو ( 311)   شده ضبط

، (311)   شـده  گـذاری  معادل عبار  این برای «تبلی،ا  متصدی» : press officerـ 
   است. «مطبوعاتی سخنگوی» فارسی در آن معادلاما 

 در واژه ایـن  امـا ، (311)   آمـده  «مقالـه  عنـوان » معـادل  واژه این برای : headlineـ 
 سـرخط » معنـای  بـه  خبـر،   حوز در و است «درشت تیتر» یا و «تیتر» معنای به نگاری روزنامه
   است. «اخبار اهم» و «اخبار خالصه» معنای به جمع حالت در و «اخبار

، (311)   است اصطالح اینو  شده ارائه معادل «تئاتر هنرسنجی» : theater reviewـ 
  است. «فیلم نقد» همانا film review معادل که این کما؛ است «تئاتر نقد» آن از مراد اما

 شـمار  شـد، اشاره  اجمال بهها  آن از تعدادی به تنها که بارز خطاهایعالوه بر این  اما
 مبتـذل(  نویسـی  داسـتان  )=  pulp fictionهمچـون:   رسـانه   حوز با ارتباط بی های واژهزیادی 
  (310)، quality fiction =( کیفیت نویسی داستان )درواقـع   کهوجود دارند  (310)   دار
 )= quality newspaper و بـازاری(  روزنامه/نشـریه  )= pulp newspaper بـه  را خود جای باید

 از، رسـانه   حوز با مرتبط واژ زیادی  شماربه  همچنین .بدهند معتبر( و وزین نشریه روزنامه/
 (،news media )= خبـری  هـای  رسانه (،newsletter )= خبرنامه (،audience)= مخاطب: جمله
 توجه نشده است. ( brief) کوتاه خبرو 

 

 گیری نتیجهبحث و 
 بــا ،(Turner, 2003) انگلیســی - فارســی موضــوعی فرهنــگ معرفــی ضــمن مقالــه، ایــن در
 چـارچوب  و اثـر  ینتـر  منزلة مهـم  به، (Stark, 2011) استارک پیشنهادی الگوی از گیری بهره

 فرهنـگ  ایـن  نقد و ارزیابی موضوعی،ة دوزبان های فرهنگ ارزیابی نیز و تدوین در موجود
 موضـوعی  نویسـی  فرهنـگ   حـوز  در پیشـگاو  اثـری  کـه  فرهنگـی صور  گرفت؛  شاخص
 همـان  اسـت. کرده  منتشرآن را  معتبر و پرآوازه ناشری و شود می شناخته فارسی در دوزبانه
 هـای  بخـش  تعـدد  و تنـوع  پیشـگامی،  بـر ) فرهنـگ  ایـن  امتیازهـای آمد، عالوه بـر   کهطور 

 و اصـطالحا  ة ارائـ  معـادل،  جـای  بـه  تعری  از پرهیز گزینی، موضوع  نحو آن، موضوعی
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 رکـن  دو، یابی معادل و گزینی مدخل حی  از اما ،(موضوعی بخش هر در پرکاربرد عبارا 
؛ ماننـد  اسـت  بـوده  همـراه  مـل لت قابـل  هـایی  کاستی با فرهنگ، هر ارزیابی و تدوین در مهم
 در حاضـر.  موضـوعی  فرهنـگ  در یـابی  معادل و گزینی مدخل درخصو  شده ارائه واهدش
 هـا  نمونـه  ایـن  از شماری فرهنگ، این های کاستی از تصویری دادن نشان هدف با مقاله، این
 تردیـد  بـی نـد.  موارد این از فراتر حتی که شدارائه  موضوع اهمیت با متناسب و بخش هر در

 در نگـاران  فرهنگ و شناسان زبان باید آثار، از دسته این اصالح و ارزیابیضرور   بر عالوه
 فراگیـران  نیـاز  بکوشـند تـا   آموزشـی  دوزبانه و زبانه یک های فرهنگ تدوین و تهیه راستای
  حـوز  در ارزشـمند  منـابعی  آموزشـی  هـای  فرهنـگ  کـه  آنجا از .برطرف شود فارسی زبان

 زبـان  آمـوزش  راسـتای  در تالشـی  هرگونـه  دربنـابراین،   شـوند،  مـی  محسوب زبان آموزش
 ای همؤلفـ  جوامـع،  دیگـر  در فارسـی  زبـان  مند نظاو گسترش نیز و زبانان فارسی غیر به فارسی
ة مقولـ  ضـرور   بـر تلکیـد   بـا  رو ایـن  از .هسـتند  زبـان  ای پیکـره  ریـزی  برنامه سطح در مهم

 توجـه  خـا   موضـوع  دو بـه  حوزه این متخصصان که است شایسته آموزشی، های فرهنگ
- نـوین  نگاری فرهنگ بخش در مطرح ای حوزه - فرهنگ نقد ةمقول به نخست: باشند داشته
 وضـع  ارزیـابی  درپایـة محکمـی    و نگـاری  فرهنـگ  وضـعیت  بهبود در علمی رویکردی که

 متخصصـان  ورود ضـرور   ،دوو و (1384 فـرد،  قانعی ؛1382 وثوقی،: )ر.ک. است موجود
 انــواع تــدوین و طراحــی و ریــزی برنامــه بخــش بــه عملــی و نظــری نویســی فرهنــگ  حــوز

 توسـل  .هـا  زبـان  دیگر آموزان فارسی نیازهای ساختن برآورده ویژه به ،آموزشی های فرهنگ
 بـا  بخـش  ایـن  متخصصـان  تـا  کنـد  مـی  ایجـاب  نـوین  نگـاری  فرهنـگ  های همؤلف و مبانی به

 کاربردی، سطوح به توجه مخاطب، سطح مخاطب، نیازسنجی چون هایی همؤلف نمودن لحاظ
 و انـواع  اشکال، در و دوزبانه و زبانه یک های فرهنگتللی   و تدوین مسیر در گزینی منبعو 

 ؛1386 زاده، فخاو و شریفی ؛1388 ،همکاران و داوری: )ر.ک. بردارند گاو مختل  سطوح
 با سطح این در آموزشی فرهنگی طراحی در نمونه،برای  (.1398 داوری، ؛1392 زاده، قربان
 در (1: داشـت توجـه   مواردبه این ( باید Stark, 2011گیری از الگوی پیشنهادی استارک ) بهره
 بایـد  شـده  ارائـه  هـای  معـادل  آن تبـع  به و ها مدخل عمومی، سطح با آموزشی فرهنگ یک
 واقـع ؛ در باشـند  هایی از زبان امـروز  هایی رایج، مناسب و روزآمد باشند و یا به تعبیری نمونه واژه
 از زبـان  در رایـج  هـای  واژه تجویزی غیر ةارائ و نوسلنام و مهجور های مدخل ضبط از پرهیز
 ،مخاطـب  نیاز با متناسب ای پیکره انتخاب (2 .گردد می محسوب گزینی مدخل در ها گاو اولین
ــه عبــارتی،  اســت؛ فرهنــگ  گســتر و حجــم تعیــین در کننــده تعیــین عــاملی  از گیــری بهــرهب
هـای   ( توجه به حـوزه 3 .است یهای روزآمد ضرور های فارسی مناسب و نیز پیکره فرهنگ
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ها در قالب اطالعـا  گویشـی، سـبکی     شناختی آن اطالعا  واژگان ةها و ارائ معنایی معادل
المعـارفی و غیـره   ة(، موقعیتی، کاربردی، دایرغیره )محاوره، رسمی، نوشتار، ادبی، عامیانه و

 ة( ارائـ 4 .هـای آموزشـی اهمیتـی اساسـی دارد    فرهنگی و از آن جمله فرهنگدر تدوین هر 
ــگ را از       ــک فرهن ــه ی ــت ک ــاهیم، شاخصــی اس ــریح مف ــ  و تش ــز از تعری ــادل و پرهی مع

توانـد   گیری از تصویر مـی  در  بافت زبانی و بهره  به عبارتی، ؛سازد المعارف متمایز میةدایر
 بر غنای آموزشی آن بیفزاید.

 نیـز  و نشـر  بـازار  آشـفتگی  و نگـاری فرهنـگ  بخـش  در مشـخص  متولی فقدان البته
ــار ةعرضــ و معرفــی مســیر در موجــود مشــکال  چــون لیئمســا ــه آث ــان ب  و واقعــی مخاطب
 در کارآمـد  ای کننـده  تسـهیل  عنـوان  بـه  مجـازی  فضـای  امتیازهای و ها قابلیت به توجهی کم
 دسـت  این از آثاری ةعرض روند در مهم هایی چالش ها، فرهنگ واقعی مخاطبان یافتن مسیر
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