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  گزيني در  معادل ةشناسي شيو  آسيب
  كيميا فرهنگ معاصر

  

  حسين داوري
  

  چكيده
اسـت؛  » معـادل «سـازد، مقولـة       زبانه را از فرهنگي دوزبانـه متمـايز مـي     هايي كه فرهنگي يك  از جمله ويژگي

شـود.    ترين مالك در تعيين كاميابي يا ناكامي يك فرهنگ دوزبانه برشمرده مي عبيري، مهماي كه به ت  مقوله
به دليل چنين اهميتي است كه اين مقوله، معياري اساسي در ارزيابي و نقد يـك فرهنـگ دوزبانـه محسـوب     

ي و هـايي سـتودن    هـاي دوزبانـة موجـود بيـانگر آن اسـت كـه بـا وجـود پيشـرفت          گردد. بررسـي فرهنـگ    مي
هـاي فارسـي     هاي انگليسي به فارسي، اين روند كمتر در حوزة فرهنگ  مالحظه در عرصة تأليف فرهنگ  قابل

هـاي    هـا و دشـواري    به انگليسي مشهود بوده است. بنابراين، در اين مقاله ضمن معرفي اهميت و تبيين ظرافت
ية چهارچوب نظري پژوهش، از حيث شيوة طور مشخص برپا   هاي دوزبانه، به  گزيني در فرهنگ  شيوة معادل

 عنوان فرهنگي مرجع با ابعادي آموزشـي   به ـ انگليسي  فرهنگ معاصر كيميا: فارسيگزيني، به بررسي و نقد   معادل
ها بيانگر آن اسـت    كه به داليلي چند در يك دهة اخير با اقبال كاربران همراه بوده، پرداخته شده است. يافته

عنوان دو معيار گزينش و سـنجش    ، به »نحوة ارائة معادل«و » انتخاب معادل«هر دو حوزة  كه اين فرهنگ در
  هايي جدي همراه بوده است.  گزيني، با كاستي  شيوة معادل

  
  ها يد واژهكل

  معادل، فرهنگ دوزبانه، توضيح، سطوح كاربردي، حوزة معنايي.
   

                                                                                                                                        
   زبان انگليسي دانشگاه دامغان (گروه استاديارh.davari@du.ac.ir.(  
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  مقدمه
هـاي    فرهنـگ  هاي دوزبانه از مجموعـه   فرهنگ از جمله انگليسي فارسي ـ  فرهنگ معاصر كيميا:

و  ،كـريم امـامي   ،بـه همـت متـرجم فقيـد    انتشارات فرهنـگ معاصـر آن را   معاصر است كه 
. ايـن فرهنـگ تـاكنون    كردمنتشر  1385فر براي نخستين بار در سال   ويراستاري علي خزايي
مـراه بـوده اسـت. بـه     و بـا اقبـال مخاطبـان ه   شده هاي متعدد منتشر   بدون ويرايش، در نوبت

» نگـاري   در راه و بيراه فرهنـگ «ل مؤلف با عنوان مفص ةكوتاه اثر و نيز مصاحب ةاستناد مقدم
دهه به تـدوين و تـأليف ايـن     يابيم كه وي حدود يك  ) درمي1383امامي، ( نشرية مترجمدر 

 نكـات  ةهـاي آموزشـي و ارائـ     فرهنگ مشغول بوده اسـت؛ فرهنگـي كـه بـا تكيـه بـر جنبـه       
هاي مختلف از كـاربران و در رأس آن    تا به نحوي، نياز طبقهاست كاربردي بناي آن داشته 

  دانشگاهيان، مترجمان و دانشجويان را تأمين نمايد.
، مؤلـف با توجه به اهميت و جايگاه اين فرهنگ كه بنا به داليلي چون شهرت نسبي 

خـالي فرهنگـي كـاربردي را     كاربرپسند بودن تا حدودي جاي و ناشر معتبر، حجم مناسب،
ها پر نموده است، ضرورت بررسي و نقد علمـي آن بـر     در بين كاربران اين دسته از فرهنگ

  يابد.  ي مشخص بيش از پيش اهميت ميچهارچوب ةپاي
  

  و ضرورت پژوهش مسئلهبيان 
 ةهـايي عينـي در حـوز     هاي اخير شاهد تحوالت و پيشرفت  ترديدي وجود ندارد كه در سال

زبانـه،    نويسـي يـك    فرهنگ ةنمونه در حوز برايايم.   زبانه و دوزبانه بوده  نويسي يك  هنگفر
در ) شاهدي گويا بر اين مدعاسـت.  1381به سرپرستي انوري ( سخنبزرگ فرهنگ انتشار 
توان بـه    هاي انگليسي به فارسي مي  در بخش فرهنگ مشخصاًنويسي دوزبانه نيز   فرهنگ ةحوز

 :پويـا  معاصر فرهنگ) و 1381، شناس و همكاران  حق( فرهنگ هزارهمچون آثاري شاخص ه
هاي پيشين تحـولي    ) اشاره نمود؛ آثاري كه در مقايسه با نمونه1387، باطنيانگليسي ـ فارسي ( 

فارسي بـه انگليسـي نشـان     ةهاي دوزبان  شوند. اما بررسي معدود فرهنگ  چشمگير محسوب مي
ر در ايـن بخـش مشـهود بـوده اسـت. بـا وجـود ايـن، بـه اسـتناد           دهد كه چنين تحولي كمت  مي

، به عنوان فرهنگـي كـاربردي جايگـاهي ويـژه بـراي      كيميامعاصر فرهنگ )، 1385فرد ( قانعي
  فارسي به انگليسي پيدا كرده است. ةهاي دوزبان  خود در بين معدود فرهنگ

هـا و نقـدهايي از     رزيـابي حال با توجه به اقبال كاربران به اين فرهنگ و نيـز انتشـار ا    
نويسي نظري و كاربردي، در اين مقاله تالش شـده تـا بـا      فرهنگ ةنظران حوز سوي صاحب
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 عنوان  به يابي   معادل و معادل ةنظري ارائه شده كه حول محور مقول چهارچوبگيري از   بهره
 ةارائـ  ةوگزيني و نحـ   يك فرهنگ دوزبانه تدوين شده است، روند معادل ةين مشخصتر مهم

  گردد.   آن در اين فرهنگ بررسي 
  

  پژوهش ةپيشين
بهبـود ايـن دسـته از آثـار     جهـت  فعاليتي در  ةهاي واژگاني كه به مثاب  ارزيابي و نقد فرهنگ

هاي اخير با انتشار آثاري چند همراه بوده اسـت كـه از آن جملـه     شود، در سال  برشمرده مي
)، 1395چـون حسـيني (   مؤلفـاني  بـه آثـار   ،د منتقدتوان با توجه به نوع فرهنگ و رويكر  مي

) اشاره نمـود.  1396گازراني ( و )،1396)، داوري (1395ميناباد ( )، هاشمي1395صفرزاده (
هاي مـورد بررسـي    د كه فرهنگينيا  اين دسته از آثار انتقادي زماني بيش از پيش اهميت مي

  اربرد داشته باشند. به عنوان منبع و مرجع در فضاهاي آموزشي و دانشگاهي ك
چنـدين ارزيـابي و نقـد     مشخصـاً شـاهد انتشـار   كيميـا،  معاصـر  فرهنگ درخصوص 

اي   ) در مقالـه 1385فـرد (   انـد. قـانعي    اي بـه بررسـي آن پرداختـه     ايم؛ آثاري كه از زاويه  بوده
واژگـاني   ةهايي چـون عـدم اتكـاي فرهنـگ بـر پيكـر        ضمن معرفي اين فرهنگ، به كاستي

 و هـا،  مدخل ها، فقدان نظم خاص در زير بندي آن  ها و طبقه معادل ةف در ارائمشخص، ضع
آشوري نيز در مطلبي كوتـاه در وبـالگ   داريوش ها پرداخته است.   عدم معرفي برخي نشانه

چون ضبط هايي  قوتدر كنار  »بازبيني فرهنگ كيميا«با عنوان  ashuri.malakut.org(1( خود
هـايي   ضعفكاربرد، از   هاي مهجور و كم  يافته و حذف واژه   رواج ةتاز هاي  ها و واژه  نوواژه

عجيب بـه جـاي   تعاريف  ةارائو زباني، مشكالت متعدد ويرايشي،  ةاز پيكر نبردن   چون بهره
) در 1389هايي ناچيز بسنده نموده است. داوري و همكاران ( گفته كه البته به مثال معادل سخن

) در نقد فرهنگ، از دو منظر دانـش  1385فرد (  يي از الگوي پيشنهادي قانعيجو  اي با بهره  مقاله
هـايي متعـدد    نويسي با ارائة شواهد و مثال  نگار و شيوه و سبك فرهنگ  و نقش ذهنيت فرهنگ
  اند.    دهندة اين فرهنگ پرداخته  هاي تشكيل  به نقد و ارزيابي مؤلفه

  
  نظري پژوهش چهارچوب

نظـري، ابتـدا    چهارچوبتصويري گوياتر از  ةقد اين مقوله، با هدف ارائپيش از ارزيابي و ن
                                                                                                                                        

نگـاري، نقـد فرهنـگ و     گزيني، فرهنـگ  هايي چون واژه  حاوي مقاالت و نقدهايي در حوزه  .  اين وبالگ1
  است.شناسي  ريشه
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نويسي دوزبانه و نيز جايگاه آن   فرهنگ ةبه معرفي مفهوم معادل، انواع و اهميت آن در حوز
   شود.  هاي دوزبانه اشاره مي  در نقد فرهنگ

ي كـه  ) از جملـه مـوارد  Adamska-Salaciak, 2010به استناد آدامسـكا ـ سالسـياك (   
شـدن    تـر   نويسي سنتي متفاوت ساخته، پيچيده  نويسي نوين را نسبت به فرهنگ  فرهنگ ةحوز

 2خردسـاختار  عنـوان   بـه  نويسـي نـوين     است؛ ساختاري كه در فرهنـگ  1ساختار يك مدخل
هاي دوزبانه بـيش از پـيش     شود. از منظر وي، اين پيچيدگي درخصوص فرهنگ  شناخته مي

هاسـت. بـه     در اين دسـته از فرهنـگ   3كه دليل آن اهميت جايگاه معادليابد   موضوعيت مي
)، آنچـه فرهنـگ دوزبانـه را از فرهنـگ     Zgusta, 1971تر، بـه اسـتناد زگوسـتا (     بياني روشن

هاست. از همـين روسـت     سازد، همانا وجود معادل در اين دسته از فرهنگ  زبانه متمايز مي  يك
 ,Tomaszczykهـاي دوزبانـه بـه اسـتناد توماسـزيك (       رهنگكه در اهميت جايگاه معادل در ف

كنندة كاميابي يا ناكامي يك فرهنـگ اسـت و     يابيم كه از سويي اين مقوله تعيين  ) درمي1988
  گردد.    ترين معيار در نقد و ارزيابي چنين فرهنگي محسوب مي از سوي ديگر مهم

واژه يا عبـارتي در يـك زبـان    ) معادل را Hartmann & James, 1998هارتمن و جيمز (
انــد كــه از لحــاظ معنــايي بــا واژه يــا عبــارتي در زبــاني ديگــر هماهنــگ باشــد.   معرفــي كــرده

گيـرد كـه در يـك     ) معـادل را واحـدي واژگـاني در نظـر مـي     Burkhanov, 1998بورخانوف (
) نيـز  Wiegand, 2002ترين معنا را با مـدخل مـوردنظر دارد. ويگانـد (     فرهنگ دوزبانه نزديك

كند كه گـزينش    معادل را در برگيرندة سه مؤلفة واژگاني، معنايي و كاربردشناختي معرفي مي
اي بسيار دشوار است. دشواري آن تـا آنجاسـت كـه      آن در تدوين يك فرهنگ دوزبانه مسئله

 ,Yong & Peng) و يانـگ و پنـگ (  Al-Kasimi, 1983)، القاسـمي ( Zgusta, 1971زگوسـتا ( 

نـويسِ دوزبانـه را دشـواري در      هاي پيشِ روي يـك فرهنـگ    ترين چالش له مهم) از جم2007
تـوجهي    )، اين دشواري تـا حـد قابـل   Zgusta, 1971شمارند. به استناد زگوستا (  يابي برمي  معادل

شـود كـه    ها دارد. اين چالش تـا آنجـا برجسـته مـي     هاي زباني و فرهنگيِ زبان ريشه در تفاوت
شود كـه اساسـاً     ) صريحاً متذكر اين نكته ميAdamska-Salaciak, 2013(آدامسكا ـ سالسياك  

ناپـذير    در مقام نظر، تدوين فرهنگ دوزبانه غيرممكن است، امـا در عمـل موضـوعي اجتنـاب    
  توان اين فقدان را با چيزي جز خود فرهنگ دوزبانه جبران نمود.  است؛ چرا كه نمي

هـاي عملـي درخصـوص موضـوع       چـالش  هاي نظري و به تبـع آن   با وجود دشواري
                                                                                                                                        
1.  entry 
2.  microstructure 
3.  equivalent /equivalence 
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معيارهـايي در راسـتاي    ةن آن اسـت كـه شـاهد ارائـ    موضـوع مبـي   ةيابي، بررسي پيشين  معادل
ايـم؛    هاي دوزبانه و همچنين معيارهايي در ارزيابي و نقد آن بوده  گزينش معادل در فرهنگ

ر موضـوع پـژوهش   اخيـ  ة) در سه دهWiegand, 2002ارزيابي و نقدي كه به استناد ويگاند (
  نويسي بوده است.  فرهنگ ةبسياري از آثار در حوز

) Zgusta, 1971يك مـدخل، زگوسـتا (   ةدهند  هاي تشكيل  در معرفي عناصر يا مؤلفه
ترين معيار را  هاي دوزبانه، مهم  كه در فرهنگ كند ي ميهفت معيار را معرف ،براي هر مدخل

هـاي    مدخل يك فرهنگ دوزبانه را شامل مشخصه) Peciar, 1961شمرد. پسيار (  معادل برمي
كند كه در اين   تلفظ، امال، دستور، ريشه، ساختار معنايي، ويژگي سبكي و معادل معرفي مي

) نيـز در معرفـي   Sekaninova, 1993دانـد. سـكانينوا (    تـرين مشخصـه مـي    بين، معادل را مهم
 و آوايـي، دسـتوري، سـبكي،    معيـار يك مدخل به معيارهايي چون  ةدهند  معيارهاي تشكيل

  كند.  را معيار معادل معرفي ميها  آن ترين پردازد كه در اين بين مهم  كاربردي مي
) انواع معادل در يك فرهنگ دوزبانه را به دو گونـه تقسـيم   Zgusta, 1971زگوستا (

وي، از نظـر  . 3يـا توصـيفي   2و دوم معـادل توضـيحي   1اي  نخست معادل ترجمـه  :ده استكر
اي با همـان    ن نوع همان معادل مورد انتظار است كه براي يك واژه در زبان مبدأ واژهنخستي
از گردد. اما معـادل توضـيحي يـا توصـيفي كـه        هاي معنايي در زبان مقصد انتخاب مي  مؤلفه
شـود،    يكسـان تصـور مـي    ،اشتباه با توضيح يـا توصـيف    ) بهAl-Kasimi, 1983القاسمي (نظر 

تـر بـه علـت      ي زباني يا فرهنگي در دو زبان يا به بياني روشـن ها تفاوت ةاسطو  معادلي كه به 
شده در زبان مقصـد بـا توضـيح و      معنايي، معادل انتخاب ةدهند  هاي تشكيل  تفاوت در مؤلفه

نمونـه، در تشـريح ايـن تفـاوت، دوك و همكـاران      بـراي  گـردد.    توصيفي كوتاه همراه مـي 
)Doke et al., 1990ةيـابي واژ   ، بـراي معـادل  4كـه در زبـان زولـو   كننـد   بيان ميرا  ) اين مثال 

umhlangano        در زبـان انگليسـي، ايــن شـرايط متصــور اسـت؛ شـرايطي كــه تفـاوت معــادل
  سازد:  توضيحي با توضيح را آشكار مي

  
 assembly اي  معادل ترجمه

 assembly of men معادل توضيحي

 assembly of men (for discussion, as to hear a trial and announcement of a توضيح
chief)  

                                                                                                                                        
1.  translational 
2.  explanatory 
3.  descriptive 

4  .Zulu شود. درصد از مردم افريقايي جنوبي است. اين زبان با الفباي التين نوشته مي 95: زبان  
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اي و   كه اين دو نـوع معـادل يعنـي معـادل ترجمـه      در عين آن) Zgusta, 1971(زگوستا 
نكتـه   ه ايـن  دانـد، امـا بـ     ناپذير مـي   توضيحي را مكمل يكديگر و استفاده از نوع دوم را اجتناب

تـر اسـت كـه زبـان مقصـد، زبـان         زماني مناسـب كند كه معادل توضيحي يا توصيفي   اشاره مي
  مادري كاربر باشد.

 ة) نيز در تعيـين معـادل بـه سـه مؤلفـ     Adamska-Salaciak, 2010آدامسكا ـ سالسياك ( 
يـابي در    معنايي، نحوي و كاربردشناختي توجهي خاص دارد. به اعتقـاد وي، دشـواري معـادل   

ادري كـاربر آن فرهنـگ اسـت بـه مراتـب      اي كه زبـان مبـدأ آن زبـان مـ      هاي دوزبانه  فرهنگ
 Yongيانگ و پنگ ( دشوارتر از فرهنگي است كه زبان كاربر، زبان مقصد آن فرهنگ باشد.

& Peng, 2007 ( هاي دوزبانه به چهار معيـار معنـايي،    ارزيابي معادل در فرهنگنيز در بررسي و
اهميـت رونـد    كننـدة  يـان بانـد كـه جملگـي      كاربردشـناختي اشـاره نمـوده    اي، سـبكي و   مقوله
  يابي و البته دشواري آن است.  معادل

تـرين وظيفـة    عنوان مهم  يابي به   يابيم كه اساساً معادل  حال با توجه به موارد مذكور درمي
هايي اساسـي همـراه اسـت كـه ضـرورت        ها و چالش  ) با دشواريZgusta, 1971نويس (  فرهنگ

    1نمايد.  نويسي و نقد فرهنگ را بيش از پيش پررنگ مي  توجه و مواجهة علمي با حوزة فرهنگ
هـاي دوزبانـه،     ترين معيار ارزيابي و نقـد فرهنـگ   افزون بر انتخاب معادل به عنوان مهم

) 1384فـرد (   گيرد. از نظر قـانعي   نحوة ارائة معادل به عنوان دومين معيار ارزيابي مدنظر قرار مي
معـادل، توجـه    ةارائ ةيابي، در خصوص نحو  ناختي معادلدر كنار مالحظات معنايي و كاربردش

هـاي كـاربردي از     معنـايي، گونـه   ةبندي معنـايي، تعيـين حـوز     هايي چون رعايت طبقه  به مؤلفه
اي دارد. ارائـة    دهي ضروري اهميت ويژه  حيث سبك و سطوح رسمي و غيررسمي، و توضيح

گيـرد، معمـوالً بـا      قـرار مـي   2بنـدي   ؤلفة طبقهها كه ذيل م اين دسته از اطالعات در قالب معادل
  شود.    گذاري از يكديگر متمايز مي  ها و شماره  گذاري و به كمك نشانه  برچسب

ها   جدا از ضعف كيميا،معاصر فرهنگ در اينجا با درك اين مهم، در ارزيابي و نقد 
 ةبر پاي است،زيني گ  مشخص از حيث مدخل طور  به هايي كه متوجه اين فرهنگ و   و كاستي

 ة) نحـو 2) انتخاب معادل و 1 :گزيني آن يعني  نظري پژوهش، صرفاً روند معادل چهارچوب
گردد. شايان ذكر است كه در اين مقاله از پرداختن به ارزيابي   بررسي و نقد مي ،معادل ةارائ

اسـت   اي مهـم در ارزيـابي و نقـد آثـار و منـابع آموزشـي        ساختار ظاهري فرهنگ كه مؤلفه
                                                                                                                                        

   نمايد. مراجعه Piotrowski (1994)تواند به   يمند م هعالق ةيابي، خوانند  هاي معادل درخصوص دشواري.  1
2.  categorization 
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)، پرهيـز شـده و ارزيـابي صـرفاً بـه      1396آبـادي،    قاسـمي و كـاظمي نجـف     حاجي :(ر.ك.
  نظري پژوهش خالصه شده است.  چهارچوب

  
  بررسي و نقد

گزينـي در يـك فرهنـگ      تر اشاره شـد، در بررسـي و نقـد رونـد معـادل       گونه كه پيش  همان
كـه در   اسـت مبنايي بـراي ارزيـابي   » لمعاد ةارائ ةنحو«و » انتخاب معادل« ةدوزبانه، دو مقول

  پرداخته شده است.ها  ه آناين بخش ب
  

  انتخاب معادل
شناسـي    گزينـي، در آسـيب    ها و معيارهـاي معـادل    با توجه به مفهوم معادل و توجه به ظرافت

الـف) توضـيح بـه جـاي      :هـا در دو بخـش    ، كاسـتي انگليسي ـ  فارسي معاصر كيميا: فرهنگ
  .گردد  مي بياننحو  اي بدين  توضيحي به جاي معادل ترجمهمعادل و ب) معادل 

  
  توضيح به جاي معادل

توضـيح در قالـب تعريـف يـا      ة، ارائـ فرهنـگ معاصـر كيميـا   هاي جـدي در    از جمله كاستي
ايـن درحـالي اسـت كـه در غالـب       ؛اي اسـت   توصيف به جاي معادل يا همان معادل ترجمه

مناسب در زبان انگليسي هستند. بررسي ايـن دسـته از    هاي ها داراي معادل موارد، اين مدخل
گزيني، بـه    دهد كه مؤلف در بسياري از موارد در روند معادل  ها يا تعاريف نشان مي  توضيح
شـده    فارسي و به طور بارز، تعاريف ارائـه  ةزبان  هاي يك  شده در فرهنگ  تعريف ارائه ةترجم

ت ورزيده كه ماحصل آن چنين خطـايي در  مبادر) 1381(انوري،  سخن بزرگ فرهنگدر 
شده در دو بخش قابـل معرفـي و     بوده است. اين دسته از تعاريف ارائه كيميا معاصر فرهنگ

هايي كه به جاي معادل صرفاً با يك توضيح يا تعريف همراه   مدخل ،نخست :بررسي هستند
معادلي هـم ارائـه   ها  آن يهايي كه در كنار اين توضيح يا تعريف، برا  مدخل ،اند و دوم  شده

، )2و  1(جـدول   تـر اسـت. در دو جـدول پـيشِ رو      شده اما نقش تعريف يا توضيح پررنگ
ذكر است كه در جـدول نخسـت، معـادل    شايان شده است. ذكر هايي از اين دو مورد   نمونه

  1هاي مورد بررسي پيشنهاد شده است.  مناسب براي مدخل
                                                                                                                                        

هـايي    تـوان نمونـه    ) مي1389هاي داوري و همكاران (  رجوع به دادهبه طور مشخص، با در اين خصوص، .  1
  را مشاهده كرد.بارز از اين نوع خطا 



  پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي      146

 

  ه جاي معادلارائة توضيح يا تعريف ب  1جدول 

 توضيح يا تعريف به جاي معادل مدخل
معادل مناسب 

 يشنهاديپ

 meeting and welcoming people on their arrival welcome استقبال

 the act of pretending ignorance evasion تجاهل

 the act of conducting a search search تجسس

 the act of equipping sb/sth, supplying sth/sb with all the تجهيز
necessary equipment 

equipment 

 the act of adding marginal notes to a text annotation تحشيه

 pertaining to the formative side of education educational تربيتي

 the act of decorating sth with inlaid gems inlay ترصيع

 the act of enticing sb to do sth illegal, offering sb the تطميع
promise of a bribe or financial gain 

allurement 

 a gift from afar (brought by sb who has been a journey) souvenir سوغات

 to make a man infertile through vasectomy or castration castrate كردن  عقيم

 showing unfairness and lack of impartiality (because of رزيو  غرض
a grudge against sb) 

prejudice 

 to reach a compromise with one’s opponent compromiseمصالحه كردن

 suffering from mongolism mongol منگول

  
ر تعريـف اسـت؛   زمـان معـادل در كنـا    هـم  ةاين فرهنـگ، ارائـ   بارةديگر در ةاما نكت

گزيني در صورت وجود معادل مناسب، عمالً جايي براي   موضوعي كه اساساً از منظر معادل
» ت«هايي كـه بـا حـرف      ، صرفاً شماري از مدخل2 . در جدولگذارد تعريف باقي نمي ةارائ

  شوند، بررسي شده است.  آغاز مي
. در حـالي كـه   ستها  ثلالم  و ضرب اصطالحاتگزيني   معادل ،توجه ديگر  قابل ةنكت

ــگ   ــه و فرهن ــوزة ترجم ــگران ح ــاري  پژوهش ــو  نگ ــدد درخصــوص نح ــايي متع  ةراهبرده
و جملگي بر اهميـت لحـاظ نمـودن    عرضه كرده ها   المثل  و ضرب اصطالحاتگزيني   معادل
در بين دو زبان تأكيد ها  آن هاي كاربردشناختي  ي زباني و فرهنگي و توجه به جنبهها تفاوت
توجهي جدي به اين راهبردها   شاهد كم ،) Baker, 1992; Newmark, 1988: د (ر.ك.ان  داشته

فرهنـگ  هـا در    المثل  ت و ضرباصطالحاتوجهي از   گزيني شمار قابل  ها در معادل  و ظرافت
معنا كه به جاي گـزينش معـادل يـك اصـطالح فارسـي در زبـان        بدين ؛هستيم معاصر كيميا

  فرهنـگ شـده در    عريف آن در فارسي و مشخصـاً تعريـف ارائـه   انگليسي، در غالب موارد ت
  ج
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  زمان معادل و توضيح يا تعريف ارائة هم  2جدول 
 شده  توضيح يا تعريف ارائه شده  معادل ارائه مدخل

 ossification becoming mentally rigid and inflexible تحجر

 monotheism belief in the existence of one God توحيد

 purification the act of cleansing sb/sth تطهير

 .compilation, authorship the act of compiling a book etc تأليف

 confirmation, affirmation the act of confirming sth/sb تأييد

 contemplation, meditation the act of contemplating sth تأمل

 encouragement the act of encouraging sb تشويق

 malingering the act of feigning illness تمارض

 release, clearance the act of getting sth released or cleared ترخيص

 delivery the act of handing over sth to sb تحويل

 condolences the act of offering one’s condolences to sb تسليت

 praise, admiration the act of praising/admiring sb/sth تحسين

 radiation, glow the act of radiating تابش

 goodbye, farewell the act of saying goodbye توديع

 sit-in the act of seeking refuge in a sanctuary تحصن

 stop the act of stopping توقف

 تداخل
 

interference the problem of one thing interfering with 
another 

  
 آيـد  ي كـه در ادامـه مـي   از آن اصطالح، به انگليسي ترجمه شده است. موارد سخنبزرگ 

  برانگيز است:   هايي چند از اين روند سؤال  تنها نمونه
  ست:چنين معادلي ذكر شده ا ،آسمان و ريسمان به هم بافتن: براي اين اصطالح .1

 - to talk of unrelated topics 

چنين معادلي صرفاً توضـيح مفهـوم ايـن عبـارت و آن هـم توضـيحي        كه آننخست 
در انگليسي  كه آنتواند معادلي مناسب براي آن باشد. دوم   ناقص است كه به هيچ وجه نمي

: 1392بـاطني ( بـه  اسـتناد  ال ـ با  ـهايي مناسب براي اين اصطالح وجود دارد كه براي مث ادلـمع
  ارائه است:  دو معادل اصطالحي قابل ) ـ اين14

 - spin a story/tale/yarn 
 - [Am] give sb a song and dance 

بـه  شده براي اين عبارت مجازي   معادل ارائه آب پاكي روي دست كسي ريختن: .2
  آمده است: اين صورت
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 - to say a flat ‘No’ to sb who is expecting a favor 

يابيم كه اين عبارت توضـيح مفهـوم عبـارت      شده درمي  مجدداً با بررسي معادل ذكر
نحو ضبط نشـده اسـت. افـزون بـر      فارسي است و اساساً چنين معادلي در زبان انگليسي بدين

هايي  توان چنين معادلي  ) براي اين عبارت در انگليسي مي1: 1392كه با استناد به باطني ( آن
 :را ارائه نمود

 - lay it on the line 
 - give sb a flat refusal 

  در مقابل اين اصطالح چنين تعريف عجيبي ارائه شده است: آش كشك خاله: .3
 - sth that one is forced to do, doctor’s orders 

اصـطالحي مناسـب در زبـان     ةجـاي ارائـ    آيـد، بـه    گونه كه از اين معادل برمـي   همان
هـيچ    توضيح مفهوم آن مبتني بر برداشت مؤلف آمده است؛ توضيحي كه بهانگليسي، صرفاً 

المثلـي را    المثل باشد. معادل مناسب چنين ضرب  تواند معادل اين اصطالح يا ضرب  وجه نمي
  نمود: ذكرشكل  بدينتوان در زبان انگليسي   مي

 - put that in your pipe and smoke it 

بـراي   فرهنگ معاصر كيميـا شده در   معادل ارائه بر باد: دهد  زبان سرخ سر سبز مي .4
  آمده است:به اين صورت المثل در انگليسي   اين ضرب

 - His unruly tongue will be the death of him one day 

اين معادل در انگليسي وجود ندارد و صرفاً ترجمة توضيح يا تعريف معناي اين عبـارت  
 نحو كاربرد دارد: ي كه معادل مناسب آن در زبان انگليسي بديندر زبان فارسي است؛ در حال

 - Let not your tongue cut your throat 

  جدابافته: ةتافت .5
 - One who thinks he or she is sb specials and expects preferential treatment. 

اشـتباه در    ن عبارت كه بهشده براي اي  )، معادل ارائه1389با استناد به داوري و همكاران (
فرهنـگ  شـده در    المثل معرفي شده صرفاً ترجمة تعريف ذكر  ، يك ضربفرهنگ معاصر كيميا

كـه   (مجـاز) آن «خـوانيم:    است. در اين فرهنـگ مـي  ) 1582: 3، ج 1381(انوري،  بزرگ سخن
. با استناد بـه  »تنداي قائل هس  كه خود و ديگران برايش امتياز ويژه وضعيتي غير از همه دارد يا آن

)، معـادل مناسـب بـراي ايـن عبـارت در      1381شـناس و همكـاران،    (حـق  فرهنگ معاصر هزاره
  گردد:  نحو پيشنهاد مي انگليسي بدين

 - be the cat’s whiskers/pajamas 

در قالب سه معـادل،   فرهنگ معاصر كيميادر  گليم خود را از آب بيرون كشيدن: .6
  المثل آمده است:  راي اين ضربچنين تعريف و توضيحي ب
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 - to be capable of looking after one’s interests (esp at a time of danger) 
 - to manage to stay high and dry 
 - to pull one’s chestnuts out of the fire [prov] 

المثـل    آيد كـه اولـين مـورد صـرفاً توضـيحي از مفهـوم ضـرب         ها برمي از اين معادل
آن  ةصورت وجود معادل مناسب در زبان انگليسي نيازي به ارائ موردنظر است كه اساساً در

 دوم نيز تنهـا قسـمت دوم آن يعنـي عبـارت     ةنحو نيست. درخصوص معادل خودساخت بدين

high and dry توانـد معـادلي مناسـب      يار و ياور است كه در مجموع نمـي  مجازاً به معناي بي
ح باشد. معادل سوم نيز در انگليسي اصطالحي اسـت كـه اساسـاً بـه معنـاي      براي اين اصطال

المثـل مـوردنظر نـدارد. از ايـن رو،       است و ارتباطي بـا ضـرب  » خود را به آب و آتش زدن«
 گردد:  ، چنين معادلي براي اين اصطالح پيشنهاد ميمذكورضمن رد سه معادل 

 - pull oneself up by one’s bootstraps 

فرهنـگ  شـده بـراي ايـن عبـارت در       معـادل ارائـه   كي به نعل زدن يكي به مـيخ: ي .7
  چنين است: معاصر كيميا

 - to praise and criticize sb in the same breath 

معـادلي   كـه  آننخسـت   :اسـت  ضـروري چند نكتـه  ، توجه به معادلاين درخصوص 
نحـو كـاربرد اصـطالحي     نخودساخته و صرفاً توضيح اين عبارت در انگليسي است كه بـدي 

رد كاربردي اصـطالحي دا  in the same breathتنها قسمت دوم آن يعني  كه آنندارد. ديگر 
زمان است. گويا مؤلف با هدف حال و هواي اصطالح بخشـيدن بـه معـادل     كه به معناي هم

: 1392بـاطني ( بـه  اسـتناد     اخود، از اين عبارت استفاده نموده است. اين در حالي است كه ب
  ) در انگليسي براي اين اصطالح، چنين معادل مناسبي رواج دارد:1088

 - run with the hare and hunt with the hounds 

  براي اين اصطالح نيز شاهد چنين توضيحي هستيم:. هندوانه زير بغل كسي گذاشتن: 8
 - to unduly praise and flatter sb 

شـود    توضيح اين اصطالح محسوب نمـي  ةماين معادل چيزي جز ترج كه آننخست 
 بـراي ايـن اصـطالح معـادل     ـ  )1064: 1392بـاطني ( بـه  استناد   ا بـ در انگليسي   كه آنو دوم 

massage sb’s ego  .وجود دارد 
در  اساسـاً هاسـت كـه     المثل  برخي ضربذكر توجه   قابل ةاين موارد، نكتافزون بر اما 

المثلـي در انگليسـي    اللفظـي ضـرب    تحـت  ةترجم ،و خود كاربرد ندارندوجه  به هيچفارسي 
اند. مثـال بعـدي شـاهدي بـر      كه در اين فرهنگ به اشتباه مدخل فرهنگ شمرده شدههستند 

  اين ادعاست:
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  )المثل  ضرببندد؟ (  زنگوله را كه به گردن گربه مي .9
 - who will bell the cat? [prov] 

خـود   كـه  آنشـود. دوم    لمثل محسـوب نمـي  ا  اوالً اين عبارت در فارسي يك ضرب
بـوده   »خود را به خطر انـداختن «است كه در مفهوم  ?who bells the catاللفظي  تحت ةترجم

 المثل.  و حتي در انگليسي نيز يك اصطالح است و نه يك ضرب

هـا    المثـل   و ضـرب  اصـطالحات هـا درخصـوص     گزينـي   با بررسي اين دسته از معادل
گزينـي، بـدون     خودسـاخته در معـادل   ةمؤلف فرهنگ با توسل به نوعي شـيو  يابيم كه  درمي

 :ها در دو زبان (ر.ك.  المثل و ضرب اصطالحاتهاي معنايي و كاربردشناختي   توجه به جنبه
Baker, 1992; Wiegand, 2002است. اقدام كرده مفهوم آن در زبان فارسي  ة) به ترجم  

  
  اي به جاي معادل ترجمه معادل توضيحي

 فرهنـگ معـادل توضـيحي در    ةاي شـاهد ارائـ    معادل ترجمه ةدر موارد متعددي به جاي ارائ
دليـل بـا نـوعي توضـيح يـا توصـيف         شـده بـي    معنا كه معادل ارائه هستيم، بدين كيميا معاصر

تر شـدن    كمكي به روشن تنها نهاضافي همراه شده است. اين در حالي است كه اين توضيح 
آورد.   تصويري غيرطبيعي با كاربرد واژه در زبان انگليسـي فـراهم مـي   بلكه  كند، نميمعادل 

  ).3(جدول  ها اشاره نمود توان به اين مدخل  نمونه مي رايب
  

  هاي توضيحي معادل  3جدول 
 معادل پيشنهادي مناسب معادل توضيحي مدخل

 disciplinary punishment punishment تأديب

 written confirmation confirmation تأييديه

 yellow arsenic arsenic زرنيخ

 street sweeper sweeper سپور

 hospital pavilion pavilion سرايه/ پاويون

 top cream cream سرشير

 pen nib nib سرقلم

 female secretary secretary سكرتر/ منشي

 good health health سالمتي

 Indian valerian valerian الطيب  سنبل

 black mulberry mulberry توت شاه
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معـادل و   ةكـه حاصـل برداشـت نادرسـت مؤلـف از مقولـ      مـذكور  مـوارد  فزون بر ا
هـايي نـامربوط بـراي برخـي      معـادل  ةگزيني در يك فرهنگ دوزبانه است، شاهد ارائ  معادل
بـاز هـم نـوعي    ، مـذكور هستيم كه با وجود حجم كمتر آن در مقايسه با موارد نيز ها  مدخل

 ةارائـ  :شود. ذكر چنـد نمونـه خـالي از لطـف نيسـت       كاستي براي اين فرهنگ محسوب مي
paperback  و معادل » كتاب جلد شوميز«معناي   كه در انگليسي به» كتاب جيبي«براي مدخل

 the art of ، كـه »سـخنوري «است و يا معـادل مـدخل    pocket bookدرست آن در اين زبان 

fine writing  وbelles-lettres  اساسـاً دو مفهـوم متفـاوت از يكـديگر بـوده و معـادل       ، آمـده
  است.  eloquence ةدرست آن در انگليسي واژ

  
  معادل ةارائ ةنحو

تـوان ايـن رونـد را در      دربارة نحـوة ارائـة معـادل بـه عنـوان دومـين معيـار مـورد بررسـي، مـي          
هاي معنـايي مـرتبط     ها و حوزه  ي واژهبه مقولة سطوح كاربرد فرهنگ معاصر كيمياتوجهي   كم

هاي آن ارزيابي نمود. توجه به اين مسئله و اهميـت آن تـا آنجاسـت كـه      با هر مدخل و معادل
دانند كه توانايي ارائة صـحيح    ) فرهنگي را مناسب ميBaker & Kaplan, 1994بيكر و كاپالن (

هـايي چـون     حيـث، توجـه بـه مؤلفـه    اطالعات مربوط به بافت و كاربرد را داشته باشد. از ايـن  
هاي كـاربردي از حيـث سـبك و سـطوح       بندي معنايي، تعيين حوزة معنايي، گونه  رعايت طبقه

هـا و    گذاري و نيز نشـانه   گيري از برچسب  دهي ضروري و نيز بهره  رسمي و غيررسمي، توضيح
  ي دارد.  ا  هاي دوزبانه اهميت ويژه  گذاري، در ارزيابي و نقد فرهنگ  شماره

هايي از عدم رعايت   ، ذكر نمونهفرهنگ معاصر كيمياحال در ارزيابي مؤلفة مذكور در 
  تواند تصويري گويا از اين كاستي را نمايان سازد:  مالحظات مرتبط با نحوة ارائة معادل مي

گونـه توضـيحي از حيـث      بـدون هـيچ  ، ناخوانده: براي اين مدخل صرفاً دو معادل .1
  آمده است:صورت بدين معنايي  ةحوز

1. unread 2. uninvited 

اسـت  » خوانـده نشـده  «و » نخوانـده «در انگليسي همانا  unreadمراد از  كه آننخست 
بـا فـرض پـذيرش چنـين معـادلي در       كـه  آنمتفـاوت اسـت. دوم   » ناخوانـده «كه بـا مفهـوم   

رد و معـادل دوم  معنايي مـتن، كتـاب، نامـه و ... كـاربرد دا     ةانگليسي، معادل اول براي حوز
 ةبراي افراد و مشخصاً مهمـان و ... كـاربرد دارد. حـال سـؤال آن اسـت كـه در فقـدان ارائـ        

  ل شود؟ ئتواند بين اين دو معنا تمايز قا  معنايي، كاربر چگونه مي ةاطالعات مرتبط با حوز
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 ارائه شده است:  صورتدر مقابل اين مدخل نيز چند معادل بدين  منزل: .2
1. dwelling, lodging, house 2. a way-station 
3. a day’s journey (for a caravan) 

معنـايي و سـطوح    ةحـوز  دربـارة نحـو يعنـي بـدون توضـيحاتي      بـدين چند معادل  ةارائ
هـا   تا شاهد نوعي ابهـام در مواجهـه بـا ايـن فهرسـت از معـادل      است كاربردي واژه سبب شده 

اسـت كـه مؤلـف    » استراحتگاه كنار جاده«سي به معناي نمونه، معادل دوم در انگليراي باشيم. ب
هاي قـديم را برداشـت نمـوده اسـت. حـال       از آن مفهوم منزل يا همان محل استراحت كاروان

آموز در برابـر مـدخل منـزل چنـين معـادلي را بـدون         زبان فارسي تصور كنيم كه يك انگليسي
 است؟  » منزل«معادلي براي » جاده استراحتگاه كنار«آيا  ؛گونه توضيحي مشاهده نمايد  هيچ

  در مقابل اين مدخل نيز چند معادل بدين شكل ارائه شده است:  دولت: .3
1. government  2. good fortune 3. wealth 

گونه اطالعات كاربردي و يا توضيح دربارة حـوزة معنـايي     در اينجا نيز بدون ارائة هيچ
انـد كـه ايـن نحـوة ارائـة اطالعـات بـه          يكديگر مجزا شدهها، سه معادل صرفاً با شماره از   واژه
تواند نياز يك كاربر را تأمين نمايد. معـادل نخسـت بـه معنـاي دولـت در معنـاي         وجه نمي هيچ

رايج سياسي آن است، در حالي كه معادل دوم به معناي قديمي اين واژه در فارسي يعني اقبال 
معادل سوم نيز ثروت و دارايي است كه در فارسـي   بختي اشاره دارد. مراد از  و سعادت و نيك

با واژة دولت كـاربرد داشـته اسـت. حـال سـؤال اساسـي آن اسـت كـه چگونـه كـاربر بـدون            
  گونه توضيحي از حيث حوزة معنايي بايد بتواند بين اين سه مفهوم تمايز قائل گردد.  هيچ

معنـايي، چهـار    ةگونه توضـيحي از حيـث حـوز     براي اين مدخل، بدون هيچ گل: .4
  آمده است: نحومعادل بدين 

1. flower(s)  2. the best part of sth  
3. sth resembling a flower  4. a small circular space 

معنايي سبب  ةفقدان هرگونه توضيح كاربردي و يا اطالعات مرتبط با سطوح و حوز
هاي سوم و چهـارم در   راد از معادلراستي م  ها شده است. به اين فهرست مبهم از معادل ةارائ

 فارسي چيست؟ آيا اين تعاريف اساساً معادل چنين مدخلي هستند؟ 

گونـه توضـيحي از حيـث      براي اين مدخل نيز صرفاً دو معـادل بـدون هـيچ    فاسد: .5
  معنايي بدين شكل آمده است: ةحوز

1. rotten, decayed  2. corrupt 

القاعده در دو   گذاري فرهنگ علي  شمارهكه براساس  مذكوردرخصوص سه معادل 
كـاربرد و   ةحوز ةبدون ارائ كه  ز اهميت استئنكته حا اينمعنايي كاربرد دارند، ذكر  ةحوز
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 ةكـه كلمـ     در انگليسي دست يافت چـرا ها  آن توان به معناي مناسب  ها نمي معناي اين معادل
مـرغ كـه     تخمو مچون انسان، ميوه، گردد ه  هاي متعددي همنشين مي  فاسد در فارسي با واژه

صفت انسـان   corruptنمونه در انگليسي براي  ؛متفاوت است كامالًدر زبان انگليسي شرايط 
صـفت لبنيـات    rancidصفت ميوه و سبزيجات و يا گوشت فاسد اسـت؛   rottenفاسد است؛ 
يابيم   شده درمي  هاي ارائه مرغ فاسد. حال با مراجعه به معادل  صفت تخم addledو  فاسد است

اي شـده    هاي معنايي  گرفتن چنين حوزه  ها سبب ناديده معادل ةارائ ةكه كاستي جدي در نحو
است كه كاربر فرهنگ را با مشكل جـدي در اسـتفاده و انتخـاب معـادل مناسـب مـوردنظر       

  ).1389داوري و همكاران،  :نمايد (ر.ك.  مواجه مي
  

  گيري و پيشنهادها  نتيجه
معـادل در فرهنـگ مـورد بررسـي نشـان داد كـه        ةارائ ةگزيني و نيز نحو  معادل ةوبررسي شي

آن از  ةارائـ  ةاز مقوله و ماهيت معادل از يك سو و نيـز نحـو   مؤلفبرداشت نادرست  اساساً
سويي ديگر سبب تدوين و انتشار فرهنگي با اين حجم پرشمار از كاستي شده است. آشكار 

هاي دوزبانه، بررسي اين بخش در مقايسـه    ولة معادل در فرهنگاست كه با توجه به اهميت مق
توان ماحصـل بررسـي     طور خالصه مي  ها از اهميتي دوچندان برخوردار است. به   با ديگر مؤلفه
  بندي نمود:  را در اين موارد جمع فرهنگ معاصر كيمياگزيني در   روند معادل

تـا شـاهد    است ي و توضيح سبب شدهاي، توضيح  تمايز بين معادل ترجمه نبودالف) 
توجهي توضيح به جاي معادل در اين فرهنگ باشـيم؛ توضـيحاتي عجيـب و      شمار قابل ةارائ

تعاريف فارسـي مـدخل مـوردنظر بـوده      ةواژه به واژ ةغيرمتعارف كه در غالب موارد ترجم
يي هـا  معادلگردد كه براي مدخل موردنظر، معادل يا   مي تر برجستهاست. اين كاستي زماني 

  رايج در زبان انگليسي وجود دارد. 
تـا درخصـوص شـمار    اسـت  آن سـبب شـده    كـردن  برجستهب) توسل به توضيح و 

معـادل در كنـار توضـيح يـا تعريـف باشـيم؛        زمـان  هـم  ةها، شاهد ارائـ   توجهي از مدخل  قابل
  گزيني است.   در تناقض با اصول معادل اساساًموضوعي كه 

ها نيز شاهديم كه به جاي گزينش معادل   المثل  ت و ضرباصطالحاج) در خصوص 
معنـايي   هاي  ) ـ در آن جنبه Wiegand, 2005مناسب در زبان انگليسي كه ـ براساس نظر ويگاند ( 

مفهـوم آن در فارسـي بـه زبـان      ةو كاربردشناختي به درستي لحاظ شده باشد، شـاهد ترجمـ  
اي در   سـابقه  تنها نهايي خودساخته است كه ه معادل ةانگليسي هستيم. ماحصل اين روش ارائ



  پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي      154

 

  .ندا بلكه براي سخنگويان اين زبان نامفهوم ،دنزبان انگليسي ندار
در انتخاب معادل همانا توسل به معادل توضـيحي  موردنظر د) كاستي ديگر فرهنگ 

نمـودن    معنا كه با وجود معادل مناسـب در زبـان انگليسـي، اضـافه     بدين ؛به جاي معادل است
يي غيرطبيعـي  هـا  معادل ةاي توصيفي يا توضيحي در كنار معادل موردنظر به ارائ  ابجاي واژهن

هـاي معمـول در زبـان      ا صـورت بـ و  اسـت با نوعي توضيح اضافي همراه  اساساًانجاميده كه 
  انگليسي فاصله دارد. 

ي همـراه  هـاي   گزيني با كاستي  معادل مؤلفةنيز به عنوان دومين  ها معادل ةارائ ة) نحوه
) سـبب  Baker & Kaplan, 1994: بافت و كاربرد ( ر.ك. ةبر پايها  آن بندي  است. عدم طبقه

 هـا  معـادل معنـايي   ةتا شاهد نوعي آشفتگي در معرفي سـطوح كـاربردي و حـوز    است شده
بنـدي    ها و ... در نمايش طبقـه   ها، شماره  گذاري، نشانه  مناسب از برچسبناگيري   باشيم. بهره

دهــي ضــروري و ... كاســتي اصــلي ايــن فرهنــگ در    ايي، ســطوح كــاربردي، توضــيحمعنــ
  معادل است.  ةارائ ةخصوص نحو

توانـد در بـازبيني و     مـي  تنها نههايي از اين دست   ها و كاستي  شك توجه به ضعف  بي
فارسـي   ةهاي دوزبان  تواند در تدوين فرهنگ  د، بلكه ميشابفرهنگ مذكور سودمند  اصالح

گردد تا با   . همچنين پيشنهاد ميواقع شودفارسي به انگليسي مفيد  مشخصاًها و  ديگر زبانبه 
ويـژه    نويسي به  گيري از الگوهاي مختلف نقد فرهنگ و با هدف بهبود وضعيت فرهنگ  بهره

نويسي دوزبانه در ايران، آثـار موجـود بـا نگـاهي علمـي و از منظرهـايي گونـاگون          فرهنگ
قطـع ريشـه در دانـش     طور  به هاي علمي اين دانش و حرفه كه   گردند تا جنبه ارزيابي و نقد

  مندان اين حوزه آشكار گردد.  هشناسي دارد، بيش از پيش براي مخاطبان و عالق  زبان
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  .120ـ99، ص 41 ةشمار ،هاي علوم انساني  برنامه انتقادي متون و ةپژوهشنام
  معاصر. فرهنگ  تهران: ،فرهنگ معاصر هزاره). 1381شناس، محمدعلي و همكاران ( حق

ــار در فرهنــگ درســت ). «1396داوري، حســين ( ــان غيرمعي ــژوهش و نگــارش كتــب   ،»نويســي ســخن  زب پ
  .120ـ99، ص 41ة شمار ،دانشگاهي

 ةمجلـ  ،»بـازبيني و نقـد فرهنـگ هـزاره    ). «1389بوطالـب و سـيد مهـدي عرفـاني (    ا ،داوري، حسين، ايرانمهر
  .248ـ220، ص. 3 ة، شمارنويسي  فرهنگ

، 61 ة، شمارفرهنگستان ةنام ،»فارسي)ـ   نگاهي به فرهنگ معاصر هزاره (انگليسي«). 1395صفرزاده، بهروز (
  . 209 ـ205ص 

  تهران: انتشارات بهنود. ،نگاري  گهاي فرهن نخستين درس). 1385فرد، عرفان ( قانعي
 9 ةشـمار سـال سـوم،   ، نقـد كتـاب ادبيـات    ،»نقد و بررسي فرهنگ فارسي گفتاري). «1396گازراني، منيژه (

  .194ـ173، ص 10و
  . 62ـ41، ص 5 ة، شمارنقد كتاب ادبيات ،»فرهنگ؟ دانشنامه؟ كارا؟). «1395ميناباد، حسن ( هاشمي
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