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Abstract
From Ghaghara era up to now, around 60 lexicons gathered but unawareness to
methods and configuration of methods in micro and major structure for
lexicography, the old approach to slang, low vision to slang in comparison with
formal language, fear of destroying taboo words in formal language from cultural
statecraft which caused more gathering merchant lexicon and unnoticed in university
meetings. The territory of this essay is describing and criticizing twelve main
lexicon in Persian slang from 60 lexicons by the usage of practical linguistics
science. The results of this essay anecdote that 12 lexicons are adapted by
Lexicography methods in formal language and the highest weakness of
lexicographers is incorrect or defective information of sub enters in micro and major
structure. This essay attempts to survey texts of 12 lexicons, assuming that the use of
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formal language Lexicography and Personal Computer (PC) Figuration can aid to
protect and give scientific credit to this temporary language.
Keywords: Lexicography, Slang, Major and Micro Structure, PC Figuration.
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چکیده
هرچند از دوران قاجار تاکنون حدود شصت فرهنگ زبان فارسی عامیانه تددون شدد ا امدا
کمآگاهی فرهنگنونسان نا پانندنبودن آنان به اصول فرهنگنونسدی در پیردر نگدار،ا نگدا
ذوقی و گذشتهنگر آنها به زبان عامیانها نازلنگدر ،زبدان عامیانده در برابدر زبدان رسد ی و
ترس از ورود واژگان تابوشر در زبان معیدار از سدو ،سیاسدتگدذاران فرهنگدیا باعد
شرلگیر ،فرهنگهدا ،بدازار ،بسدیار ،شدد و در م افدل دانگدگاهی نیده بده رسد یت
شناخته نگدند .ان جستارا از بی شصت فرهنگ موجودا تنهدا دوازد «فرهندگ واژگدان و
تعابیر عامیانه» را همسو با معیارها ،فرهنگنونسی در علم زبانشناسی کداربرد ،نافتدها امدا
باز استفاد از روش کتابخانها ،به جدا ،روش میددانی در گدردآور ،داد هداا نداقو و ندا
نادرست بودن اطالعات زنر مدخلی از ضعفها ،ع د  ،ان دست فرهنگهاست که اند
جُستارا به بررسی توصیفی – انتقاد ،مت ان فرهنگها میپردازد .بهنظر میرسددا اسدتفاد
از پیرر نگار ،زبان معیار و پیرر بند ،رانانها ،میتواند در حفظ و اعتباربخگی عل ی اند
زبان گرنهپا بیفهاند.
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کلیدواژهها :زبان فارسی عامیانها پیرر بند ،رانانها،ا ساختار خُرد و کالن.

 .1مقدمه
هرچند حدود دو سد از زمان پیرر نگار ،زبان فارسی عامیانه میگذردا اما ان بداز زمدانی
در مقانسه با شروع فرهنگنونسی در زبان معیار که به دوران باسدتان نعندی فرهندگهدانی
مثل اونم د انوک(( )Oïm-evakاوستانی د پهلو )،و واژ نامه ،پهلدو ،مناختدا)Menaxtāi( ،
(زرشناسا ) 04 : 2000ا لغت فرس (قرن  1هد) و  ...رقم ناچیه ،است .در ه ی دو سدد
نیه جرنانهانی مثل :مردمیشدن ادبیات با نهضت مگروطها بیانیه ،فرهنگسدتان زبدانا آادار
عامیانهنونسانی چون ج الهاد ا دهخداا آلاح د و  ...نقش بسدهانی در مرتدو سداز ،زبدان
عامیانه داشته استا اما رسوبات نازلنگر ،به زبان عامیانها و نگا گذشتهنگدر بده اند زبدان
مانع از توجه عل ی به زبان فارسی عامیانه در م افدل دانگدگاهی و در پدی آن ت لیدلگدران
سیاسی د اجت اعی و مردمشناسانا ادنبان و غیرفارسی زبانان بدرا ،آشدنا شددن بدا تغییدرات
زبانی و فرهنگی مردم جامعه شد .هرچند گردآور ،داد ها ،زبانی با نظم الفبدانی بده عندوان
گامی آغازن برا ،حفظ برگهانی ارزش ند از تارنخ شفاهی انران اه یدت بسدهانی داشدتها
اما داشت روشی عل دی و اصدولی و ه اهندگ بدرا ،پیردر بندد ،سداختار خدرد و کدالن
واحدها ،واژگانی مهمتدر بده نظدر مدیرسدد .بددن منظدور در دهدههدا ،اخیدرا گدرانش
فرهنگنونسی در زبانشناسی کاربرد ،نقش مه ی در روشمندساز ،تدون فرهندگا نقدد
و ارزنابیا آهنگ ت ول مددخلی و روش گدردآور ،روزآمدد اند دسدت فرهندگهدا انفدا
ن ود است.
چهارچو

ساختار ،ان مقاله را دستیابی به پاسخ پرسشها ،زنر شرل میدهد:

 .2آنا معیارهانی برا ،نقد فرهنگها ،زبانفارسی عامیانه تاکنون معرفی شد است؟
 .1چه آسیبهانی در روش دوازد فرهنگ انتخابی ان مقاله وجود دارد؟
 .0زبانشناسی کاربرد ،چه ک ری به تدون فرهنگها ،زبان فارسی عامیانه میکند؟
ان مقاله اهداف زنر را دنبال میکند که عبارتاند از:
الف .معرفی سیر خطی فرهنگها ،فارسی عامیانه از بدو پیدانش نعنی از دوران قاجدار
تا کنون.
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 .نقدروش فرهنگنگار ،واژ نامهها ،شاخو موجود در زبان فارسی عامیانه.
ج .پیوند زدن جرنان پیرر نگار ،رانانها ،در فرهنگها ،رس ی با فرهنگنگدار ،زبدان
فارسی عامیانه.
اه یت و ضرورت ان مقاله در برجستهساز ،ضعفها ،فرهنگهدا ،فارسدی عامیانده
پیگی در پی نقد روش فرهنگنگار ،فیشنونسی سنتی برا ،گذار از ان جرنان بدا هددف
فرهنگنگار ،نارانها ،اسدت .چیده ،شدبیه داندر ال عدارف الرترونیردی زبدان عامیانده تدا
زبان عامیانه به عنوان نک واقعیت اجت اعی مثل زبان رس ی پذنرفته شودهمچنی ا داد هدا،
کیفی ان پژوهش میتواند مورد استفاد  ،سانر رشدتههدا ،علدوم انسدانیا زبدانشناسدی و
ادنبان فرهنگستان زبان و هنر نیه قرار بگیرد.

 2.2پیشینۀ پژوهش
دربار  ،فرهنگنونسیا انواعا تارنخچها اصول و شیو ها ،نقد و ندرمافهارهدا ،سداخت آن
در انران پژوهشها ،درخور توجهی وجود دارد که به نوعی مبانی نظر ،اند پدژوهش بدر
نافتهها ،آنان متری است .ان پژوهشها به ترتیب زمانی عبارتاند از:

 .2اسپیهرا فرهنگ مردم :کل ات و اصطالحات خودمانی ا عامیانه و اسلنگ مردم آمرنردا
( )2031ترج ه ،بابک م قق و مسعود قاس یان که در مقدمها  11فرهنگفارسی عامیانده بده
زبان اسلنگ را به شرلی گذرا معرفی کرد است.
 .1قربانزاد ا «معرفی نرم افهار فرهنگنونسیپرلرس»( )2031که ندرمافدهار ،بدا ت دامی
امرانات الزم برا ،فرهنگنگار ،از قبیل فرمان تنظدیم ندوعا اندداز و رندگ قلدما فهرسدت
کل ات براساس نونسهها ،پانانی و آغاز،ا نقش دسدتور ،و حدوز  ،معندانی و کداربرد،
معرفی میکند.
 .0جعفر،ا«مرور ،بر مقوله ،نقد فرهنگ لغت و مبدانیآن»( )2030کده نردی از مواندع
افهانش دانشکار با فرهنگ لغت را نبود نظرنه ،منس م و مگخو در حوز نقدد و داور،
آن میخواند و ض معرفی ساختار کالنْ خرد و میانی فرهنگْ نراتی را برا ،نقدد فرهندگ
در اختیار منتقدان قرار میدهد.
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 .0سبهعلیپور و نیکگهرا «فرهنگنگار ،گونگی :مطالعۀ مورد ،بررسی فرهندگنگدار،
در گیلری» ( )2030که کوشید اند با روش توصیفیا شش فرهنگشاخو گونش گیلردی را
بددا معیارهددا ،عل ددی فرهنددگنگددار ،از قبیددل :معرفددی جغرافیددا ،زبددانیا روش و
افراد اطالعدهند ا شرح نگانهها ،اختصار،ا رعانت واجنونسیا مددخلنونسدی درسدت و
بیان مثالا معادلنابیا پرهیه از رنگهشناسی و ...ارزنابی عل ی ن انند .براسداس نتدانآ آندانا
فرهنگنگار ،گونگی در انران چندان روش ند نیست .اغلدب اند فرهندگهدا تنهدا بدرا،
گونگوران گیلک زبان مفیدند نه دنگر پژوهشگران.
 .1عباسیا« فرهنگ نونسی و توانش کاربرد شناختی»( )2031کده تنهدا کداربرد ج دالت
دستور ،را ضام انتقال پیام ندانسته بلره ن و  ،کاربرد کل ه در گفتدار و قصدد گونندد را
هم دخیل میداند و فرهنگنگار میتواند با زدن برچسدب نگدرش (تدوهی آمیدها طنهآمیدها
تأکید،ا احساسیا در تأنید ا احت الا تردندو )...ن و  ،کاربرد اصطالح را در ساختار خدرد
فرهنگ مگخو کند.

 .4آزاد ارمری و دنگران با مقاله« ،ت لیل کیفی نگرش توسعها ،در ادبیدات عامیانده بدا
تأکید بر ضر ال ثل ها ،لُر )2031(» ،کوشید اند تا بی گفتارکداربران ضدر ال ثدلهدا و
رفتار آنان رابطه ه بستگی نا تعارض بیابند نتانآ مقاله ،آنها نگدان داد :ضدر ال ثدلهدا،
لُر ،نقگی در پیگرفت و توسعه ،زندگی لرها نداشتهاندد زندرا بدی رفتدار و گفتدار مدردم
مغانرت وجود دارد.
 .1بختیار،ا «رنگدهشناسدیدرفرهندگهدا»( )2000کده بدر ضدرورت رنگدهشناسدی در
خردساختار فرهنگ برا ،بداالبردن داندش کداربران فرهندگ تأکیدد مدیکندد تدا بدا ک دک
رنگهشناسیا از رنگهشناسیها ،عوامانه و شبه عال انه پرهیه شود.
 .0نغهگددو،کهدد ا «تارنخچددۀ فرهنددگنونسددی عامیانددۀ فارسددی» ()2004ا پیگددینۀ
فرهنگنونسی را دوران قاجار و فرهنگ مرآت البلها منسو بده حبیدبالده لگدررنونس ندا
شرنعت دار تبرنه ،خواند و در ادامها ض معرفی سیر خطدی فرهندگهدا ،زبدان فارسدی
عامیانه تا دوران معاصرا فرهنگها ،جدند را عل یتر و طبیعیتر از گذشته میخواندد و بدر
لهوم ج ع آور ،زبان مردم از سو ،فرهنگستان زبان تأکید میکند.
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 .3قطر ا «نقش زبانشناسی در فرهنگنونسی امروز »()2004ا ضد انتقداد بدر شدیو ،
سنتی فیشنونسی و معرفی ساختار خرد و کالن فرهنگا استفاد از نافتههدا ،زبدانشناسدی
کاربرد ،را گامی مؤار در تدون عل ی فرهنگها میخواند.
 .23لیانا «ضرورت توجه به صورتها ،شرسته در فرهنگها»()2004ا وظیفه ،اصدلی
فرهنگنگار را توصیف زبان خواند نه ت ونه زبان فرهنگنگار در ضدب مددخلهدا نباندد
صورت تلفظ واژ ها را دسترار ،کند و آنها را به زبان نوشتار ،درآورد.
 .22طباطبائیا «نراتی دربار  ،آسیبشناسی برخدی فرهندگهدا»()2004ا فرهندگهدا،
موجود را به دلیل ضعف در روش کارا نبدود داندش و مندابع کدافی نداقو دانسدته ضدب
نابهجا ،واژ هاا تگدخیو نادرسدت مقولده ،دسدتور،ا بدینظ دی در ترتیدب قرارگیدر،
مدخلها ،اصلی و فرعیا کثرت مثال را برا ،ن ونه توضیح داد است.
 .21خطیبیا«پیرر در فرهنگنونسی :پیردر  ،زبدانی راناندها)2004(»،ا ضد معرفدی
پیگینۀ فرهنگها ،رس ی زبان فارسیا تالشها ،فرهنگستان مبنی بر تدون پیرر  ،زبدانی
رانانها ،فرهنگ جامع زبان فارسدیا لدوح هدا ،فگدرد  ،دُرجا تأسدیس پانگدا هدا ،داد ا
گنآ واژ و ...را برش رد است.
 .20عاصیا« از پیرر  ،زبانی تا زبانشناسی پیرر ا)2013( »،ا سداماندهی فرهندگهدا،
سنتی و روزآمدساز ،رانانها ،مدخلها ،آنها را ضرور ،خواندد زندرا رانانده بده سدرعت
میتواند بر رو ،ح م زناد ،از داد ها دستهبند ،و ت لیل عل ی ان ام دهد.

 3.2روش پژوهش
ان د پددژوهشی بنیدداد ،د کدداربرد ،کوشددید تددا دوازد «فرهنددگ واژگددان و اصددطالحات
عامیانه فارسی» که نهدنکترن نسبت را با معیارها ،فرهنگنونسدیرسد ی زبدان معیدار در
زبانشناسی کداربرد ،داشدتهانددا انتخدا کندد زندرا بسدیار ،از فرهندگهدا ،عامیانده ندا
تکموضوعیاند مثل فرهنگ امثال نا کنانات و نا جه نظم الفبانیا واژ و معندیا مهنتدی بدر
سانرن ندارند .ان دوازد فرهندگ عبدارتاندداز -2 :مدرآتالبلهدا منسدو بده حبیدبالده
لگررنونس نا شرنعت دار تبرنه[ ،بدیتدا،ا 1دد فرهندگ لغدات عامیانده ( )2002م ددعلی
ج الهاد 0د کتا کوچه (2011د )2032اح د شاملو 0د قند و ن ک ( )2013جعفدر شدهر،
1د فرهنگ جبهه(اصطالحات و تعبیرات)(2040د  )2012از سید مهد ،فهی دی 4دد فرهندگ
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لغات عامیانه و معاصر ( )2011رضا انهابی نژاد و منصور اروت 1د فرهندگ فارسدی عامیانده
( )2010ابوال س ن فی0د فرهنگ اصطالحات عامیانه ،جواندان ( )2003مهگدید مگدیر،
3د فرهنگ لغات زبان مخفی ( )2001سیدمهد ،سد ائی 23دد فرهندگ زبانهدهدا ،فارسدی
( )2000از غالم سی صدر ،افگار 22د دانر ال عارف زنبا ،خندد ( )2000از سدیدجدواد
هاش ی نژاد 21د فرهنگ فارسی گفتار )2031( ،از بهروز صفرزاد .

 .2بحث و بررسی

 2.3سنجههای ارزیابی و نقد پیکرة زبانی فرهنگهای فارسی عامیانه
فرهنگنونسی گرانگی از علم زبانشناسیکداربرد ،اسدت زبدانشناسدی کداربرد ،خدود از
دستاوردها ،حوز ها ،مختلف مثل :معناشناسیا صرفا ن دوا آواشناسدی و واج شناسدیا
کاربردشناسیا زبانشناسی پیرر ا،ا زبانشناسی تارنخی و تطبیقیا جامعدهشناسدی زبدان و...
در تدون فرهنگ بهر میگیرد .تدون واژ نامه کار ،ذوقی و تفننی نیست بلره روشد ند و
اصولی است زنرا واژ نامه تنها مرجع برا ،نافت واژ هاا تلفظ و معنا ،آنهاست که کداربران
زبان در کنار ان هاا مفاهی ی مثل مرجعیدتا اعتبدار و دقدت و درسدتی را هدم مدیآموزندد
(سارلیا  .) 40 :2031متأسفانه فرهنگها ،عامیانه ،زناد ،وجود دارند که حاو ،اطالعدات
فراوانا اما ناروش ند و پرنگانند و غالباً با کوشش و تالش طاقتفرسا ،نکنفدر و اقتباسدی
ناسن ید از مدخل و روش فرهنگها ،پیش از خود از قبیل فرهنگها ،فارسی رسد ی ندا
غربی تدون شد اند .برا ،سن ش فرهنگها با سه رُک فرهنگ ،فرهنگ نگـار و اـاربران
فرهنگ روبهرو هستیم:
 .2فرهنگ دارا ،پیرر ،زبانی است پیرر ،زبانی ه ان م وعدها ،خدام از داد هدا،
زبانی نوشتار ،نا گفتار ،است که میتوان در توصدیف و ت لیدل زبدان از آن بهدر گرفدت
(قطر ا  .)40 :2004فرهنگها به دو دستهع ومی و تخصصی ندکزباندها دو ندا چندد زبانده
تقسیم میشوند .بیگترن بخش واژگان هر زبان در فرهنگها ،ع ومی جا ،دارد کده در آن
تعابیر عامیانه نیه میتوان نافت « فرهنگها ،تخصصی م وعدها ،از اصدطالحهدا ،ندک
رشته ،تخصصی نا نک زمینه از نک دانش خدا هسدتند کده از را تعرندفا توصدیف و
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تصددونر و برابددرهددا ،فارسددیا اراندده مددیشددوند و بدده موضددوعیا الفبددانی و مخددتل نیدده
طبقهبند ،میشوند (مگیر،ا.)230 :2043
عنوان فرهنگا قل رو موضوعی سرواژ ها نا مدخلها را مگخو میکندد .هدر فرهندگ
معتبر ،ساختار کالن و خُرد دارد:
ـ

ساختاراالن ه ان نظامدرونی کل فرهنگ است کده بدا آن مدیتدوان پیردر ،زبدانیا
دانر  ،انتخا واحددها ،واژگدانیا طبقدهبندد ،سدرواژ هدا بده اصدلی و فرعدی و
مرتبساز ،سرواژ هاا فهرستاعالم و جددولهدا را شدناخت .مدالک اصدلی تعیدی
ترتیب سرواژ ها در فرهنگا افدهون بدر نظدم الفبدانیا صدورت امالندی و آوانگدار،
هر واحد واژگانی است.

ـ

ساختارخُرد فرهنگا طرح و ساختار داخلی بدنه ،هر فرهندگ اسدت کده اطالعدات
رنه و دقیقی دربار  ،واحددها ،واژگدانی از قبیدل امدال و تلفدظا هوندت دسدتور،ا
اطالعددات سددبریا کدداربرد،ا تددارنخیا معنددا و تعرنددفا شدداهد /مثددال و اطالعددات
رنگهشناختی ارانه میکند .در برخدی فرهندگهدا اطالعداتتصدرنفیا متدرادفهدا و
متقابلها نیه در ساختار خُرد قید میشوند (قطر ا13:2004دد  .) 11در ه دی سداختار
کالن و خُرد توجه به نرات زنر اجتنا ناپذنر است:
ـ

 .2در مقدمه ،فرهنگ باند پیگینها ،کوتدا از سدنت فرهندگنونسدی در گونده،
زبانی انتخا شد و تعرنفی دقیدق و جدامع از هگدت مقولده ،دسدتور ،اسدما
ض یرا صفتا قیدا فعلا حرف اضافها حرف رب و صوت ارانه شودا نگانههدا،
اختصددار ،و کوتددهنوشددتهدا و شددیو  ،ارجدداعدهددیا منددابع و گددرو ه ردداران
معرفی شوند در فرهنگها ،زبان عامیاندها منبدع واحددها ،واژگدانی مع دوالً از
گفتوگوها ،روزانه ،فارسیزبانانا برنامهها ،رادندو و تلونهندونا نوشدتههدا،
سانتها و وبالگها ،گوناگونا گفتوگوها ،درون متدون داسدتانی معاصدر و...
گردآور ،میشوند.

ـ

 .1در بدنه ،فرهنگ که سدرواژ هدا بده اصدلی و فرعدی تقسدیممدیشدوندا باندد
سرواژ ها به ه ان شرلی که تلفظ میشدوندا تددون شدوند( لیدانا )132 :2004
هر نوع دسترار ،رو ،مدخل مثل انتخا شرل معیار تلفدظ واژ ندا اصدطالحا
روانی و دقت عل ی فرهنگ را خدشدهدار مدیکنددا در شداهدمثالهدا هدم نباندد
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نثر گفتار ،به نثر نوشتار ،تبدنل شود ان کار مانع توصیف عل ی زبدان فارسدی
واقعددی و پونددا مددیشددود .در واجنونسددی هددم بانددد روش تلفددظ آوانگددار،
آمرنرا ،ش الی  APAانتخا شود .در آوانونسی برا ،جداساز ،تقطیع ه دانیا
از خ تیر نا نقطه استفاد شودا بست چاکنا( ،ه ه و ع) آغاز ،بهتر اسدت بدا
نگانه  / , /مگخو شود .اگدر بسدت چاکندا ،در وسد کل ده ،مرکدب باشددا
نیاز نیست تلفظ شود مثل بارنداز به جا ،بارأنداز (قربدانزاد ا  .)230 :2030بیدان
مصوت مرکب ( )ey,ow,awبه پیرو ،از واژگان غربی در فرهنگ نادرست به نظدر
میرسد و میتوان از مصوتهانی مثل  o: ,i: u:استفاد کرد مثدل طدور ،شددن:
آسیب دندن  . to:ri: šodanدر سرواژ ها ،فعلی از شرل مصدر ،فعل بده جدا،
صرف شش حالت آن استفاد شودا معانی سرواژ ها با حروف ندا بدا اعدداد و ندا
سانر نگانههدا ،قدرارداد ،از هدم تفریدک شدوند(هاشد ی مینابدادا )11 :2040ا
هونت دسدتور ،و احیانداً بالغدی مددخل باندد دقیدق باشدد زندرا تنهدا کداربرد
ج ددالت دسددتور ،ن ددیتوانددد تض د ینی بددر انتقددال موفددق پیددام از گوننددد بدده
شنوند باشد .انن است که مقوله« ،کاربردشناسی زبان با برچسبدهی بده جدا،
عوامل غیر زبانی مثل تفاوتها ،جنسیتیا سطح سوادا شخصیتا حالت روحدی
گونند در دل شاهدمثالهاا مدخل را در قالدب بافدت ج لده توصدیف مدیکندد
زنراع وم داً معنددا ،کل دده در واژ نامددههددا فددار از بافددت اجت دداعی آن بررسددی
شددد اسددت» (عباسددیا .)01 :2031برخددی فرهنددگنگدداران در مددواقعی کدده
شاهدمثالی ن ینابندا شاهدمثالهدا ،جعلدی مدیسدازند کده باندد بدا نگدانههدا،
قرارداد ،ج له ،مثال از ج له ،شاهد مگدخو شدود زندرا « ج لده ،مثدالا
ج لها ،است که فرهنگنونس خود براساس شمّ زبدانی خدودش سداختها ولدی
ج له ،شاهدا ج لها ،است که فرهنگنونس از پیرر نا پیردر هدا ،مگدخو
واقعی استخراج کرد اسدت»(طبیدبزاد ا  .)0 :2031در بیدان شداهد مثدال نباندد
زناد رو ،شود چون باع ح مافهاندی بدیرونده ،فرهندگ مدیشدودا وجدود
مترادف و متضاد سرواژ ها و ارجاع آن بده ن وندههدا ،مگدابه درون فرهندگ بدر
ارزش آن میافهاند اما «نباند فرهنگنگار به جا ،تعرنفنگار ،بدا زبدانی سداد و
روش ا از چند متدرادف اسدتفاد کندد» (قربدانزاد ا  .)204 :2030رنگدهشناسدی
واژ ها تنها نباند به واژ ها ،قرضی م دود باشد بلرده واژ هدا ،بدومی نیده باندد

بررسی انتقادی جریان فرهنگنویسی ( ...قدسیه رضوانیان و دیگران) 222

رنگهشناسی شوند .برچسبدهی هم باند عال انه صدورت گیدرد زندرا برخدی از
برچسبها که برا ،حوز  ،تخصصی بده کدار مدیرونددا بخدش زنداد ،از بدار
تعرنف را بر دوش میکگند(ه ان )231:ا برا ،ارجاع مدخلی به مدخل دنگدر و
مترادفها از نگانه ،پیران استفاد میشود .ترکیبها در واحدها ،واژگانی نباندد
تنها توالی واژگانی باشند زنرا گاهی دو واژ در کنار هم معنا ،م از ،مدیدهندد
و توالی واژگان تنها به ح م فرهندگ مدیافهانددا «افعدال بده دو گدرو بسدی و
غیربسی تقسیم میشوند فعل بسی مثل آمدن و رفت و فعل غیربسدی هدم بده
پیگوند( ،برآمددنا فدرو رفدت )ا مرکدب (تهدنددکردنا دعدا کدردن)ا پدیبسدتی
(حرصش گرفتاسردش شد)ا گرو واژ( ،دسدت بده دامدان کسدی شددنا آ در
بساط نداشت ) تقسیم میشدود(طبیبزاد ا  .)0 :2031در مدوارد ،کده واحددها،
واژگانیا صفت فاعلیا مفعولی نا ترکیبی از اسم  +ب فعل نا مصدر و نا حاصدل
مصدر باشندا برچسب « اسم » کافی استا بهتر است در فرهنگها از نگدانههدا،
اختصار ،اسدتفاد نگدود زندرا کداربر فرهندگ را سدردرگم مدیکندد و موجدب
دشدوار ،اسدتفاد از فرهندگ مدیشدوند .اند شدیو از فرهندگهدا ،غربدی بده
فرهنگها ،فارسی عامیانده را نافتده زندرا در زبدان انگلیسدی حدروف گسسدته
نوشته میشوندا اما در زبان فارسی حروف پیوسته نوشته میشوند .اگر نگانههدا،
اختصددار ،صدددها بددار هددم در فرهنددگ ترددرار شددوندا تنهددا چنددد سددطر بدده
فرهنگ میافهانند (قربان زاد ا .)131 :2030
واژ نامههانی از دوران قاجار تاکنون با موضوع زبان فارسی عامیانه تددون شدد کده در
جددول زنددر سددیاهها ،از اند سددیر خطددی و تدارنخی در منددابع چدداپی و الرترونیرددی
آمد است:
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جدول  .2سیر خطی فرهنگهای فارسی عامیانه
عناوین فرهنگهای
عامیانۀ فارسی

تدوینگر

سال تدوین

نوع
طبقهبندی
�

روش
گردآوری

 .2مرآتالبلها
(لغات مصطل ۀ عوام)

حبیباله لگررنونس نا
شرنعت دار تبرنه( ،؟)

عصر فت علیشا

الفبانی

میدانی

 .1م ع االمثال و جامع الت ثیل

م دعلی هبله رود،

 2143ش

الفبانی

کتابخانها،

 .0فرهنگ واژ ها ،عامیانه

رضا حریم خراسانی

. 2031ق

بدون نظم

کتابخانها،

 .0امثال و حرم دهخدا

علیاکبر دهخدا

2030د 2022ش

الفبانی

کتابخانها،

 .1فرهنگ عامیانه ا امثال ا لغات
و مصطل ات

نوسف رح تی

2014

الفبانی

کتابخانها،
– میدانی

 .4امثال فارسی د انگلیسی

سلی ان حییم

2000

الفبانی

کتابخانها،

 .1فرهنگ امثال فارسی

نوسفج گید ،پور

2001

الفبانی

کتابخانها،

 .0فرهنگ عوام

امیرقلی امینی

2003

الفبانی

کتابخانها،

 .3فرهنگ لغات عامیانه

م دعلی ج الهاد

2002

الفبانی

کتابخانها،
– میدانی

 .23رنگهها ،تارنخی امثال و
حرم

مهد ،پرتو ،آملی

2011

الفبانی

کتابخانها،
د میدانی

 .22کتا کوچه

اح دشاملو

2011

الفبانی

کتابخانها،
د میدانی

 .21امثال سائر و پندها ،موزون

زهرا مهارعی

2042

الفبانی

کتابخانها،

 .20داستان نامۀ به نیار،

اح د به نیار

2042

الفبانی

کتابخانها،

 .20رجال عصر ناصر،
(بخش کبوتر و کبوترباز) ،

دوستعلی خان معیر
ال الک

2042

الفبانی

میدانی

 .21فرهنگ کنانات

منصور اروت

2040

الفبانی

کتابخانها،

 .24فرهنگ معاصر

رضا انهابی نژاد و
منصور اروت

2044

الفبانی

کتابخانها،

 21رهنگ جبهه
اصالحات و تعبیرات

سید مهد ،فهی ی

2040د 2012

الفبانی -
موضوعی

میدانی

 .20فرهنگ مثلها و اصطالحات
متداول

صادق عظی ی

2043

الفبانی

کتابخانها،

 .23د ههار و پانصد امثله

م د تقی اسرندر،

2043

الفبانی

کتابخانها،

 .13ماشی نوشتهها

سید جعفر ح ید،

2043

الفبانی

کتابخانها،
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عناوین فرهنگهای
عامیانۀ فارسی

تدوینگر

سال تدوین

نوع
طبقهبندی
�

روش
گردآوری

 .12قند و ن ک

جعفر شهر،

2013

الفبانی

کتابخانها،
 -میدانی

 .11د ههار مثل فارسی
و بیستوپنآ ههار معادل آنها

ابراهیم شرورزاد

2011

الفبانی

کتابخانها،

 .10فرهنگ ع ومی مواد مخدر

حسی نیر

2011

الفبانی

میدانی

 .10ضر ال ثلها ،منظوم
فارسی

م دعلی حقیقت

2010

الفبانی

کتابخانها،

 .11فرهنگ لغات عامیانه و
معاصر

رضا انهابی نژاد و
منصور اروت

2011

الفبانی

کتابخانها،

 .14فرهنگ فارسی عامیانه

ابوال س ن فی

2010

الفبانی

کتابخانه ا،

 .11فرهنگ اتباع و اتباعساز ،در
زبان فارسی

مهگید مگیر،

2013

الفبانی

کتابخانها،
د میدانی

 .10فرهنگ امثال و تعبیرات
فارسی د فرانسه

علی اصغر سیدنعقوبی

2003

الفبانی

کتابخانه ا،

 .13سال 4
نادداشتها ،روزانۀ زندان

سید ابراهیم نبو،

2003

الفبانی

میدانی

 .03فرهنگ منظوم و منثور
ضر ال ثلها ،فارسی و معادل
انگلیسی آنها

منوچهر موسو،

2003

الفبانی

کتابخانه ا،

 .02فرهنگ اصطالحات عامیانۀ
جوانان

مهگید مگیر،

2003

الفبانی

کتابخانه ا،
– میدانی

 .01نسل جوان ما چگونه
سخ میگونند؟

عفت مستگارنیا

2002

بدون نظم

میدانی

 .00پسکوچهها ،فرهنگ
(21ههار اصطالحا کنانها
تریهکالم عامیانه)

م ب اهلل پرچ ی

2001

الفبانی

کتابخانه ا،
 -میدانی

 .00فرهنگنامۀ کنانه

منصور میرزانیا

2001

الفبانی

کتابخانه ا،

 .01فرهنگ لغات زبان مخفی

مهد ،س ائی

2001

الفبانی د
موضوعی

میدانی

 .04فرهنگ بیستههار مثلا
حر ت و اصطالح

صادق عظی ی

2001

الفبانی

کتابخانها،
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عناوین فرهنگهای
عامیانۀ فارسی

تدوینگر

سال تدوین

نوع
طبقهبندی
�

روش
گردآوری

 .01فرهنگ اصطالحات عامیانه
خودرو

شهرداد میرزانی

2001

الفبانی

میدانی

 .00فرهنگ کنانات سخ

حس انور،

2000

الفبانی

کتابخانه ا،

 .03مردمشناسی اصطالحات
خودمانی

م ود اکرامی فر

2000

الفبانی د
موضوعی

میدانی

 .03فرهنگ امثال سخ

حس انور،

2000

الفبانی

کتابخانه ا،

 .02فرهنگ نون زبان مخفی

مطهر امینیان

2000

الفبانی

کتابخانها،

 .01مثلها و قصههانگان

مصطفی رح اندوست

2000

الفبانی

کتابخانها،

 .00عسل و مثل

علی م د ،تاکند،

2001

الفبانی

کتابخانه ا،

 .00فرهنگ زبانهدها ،فارسی

غالم سی صدر،
افگار

2004

الفبانی

میدانی

 .01فوت کوز گر،
(مثلها ،فارسی و
داستآنها ،آنها)

مصطفی رح اندوست

2004

الفبانی

کتابخانه ا،

 .04اتولنامه
(فرهنگ ماشی نوشتهها)

سید ج ال هادنان

2000

بدون نظم

میدانی

 .01فرهنگ شفاهی سخ

م ب اله پرچ ی

2000

الفبانی

کتابخانها،
– میدانی

 .00دانر ال عارف زنبا ،خند

سیدجواد هاش ی نژاد

2000

موضوعی د
الفبانی

کتابخانه ا،

 .03فرهنگ بهرگ
ضر ال ثلها ،فارسی

حس ذوالفقار،

2031

الفبانی

کتابخانه ا،

 213 .13ضر ال ثل به سه زبان
فارسیا عربی و انگلیسی

غالم س فوالد،

2003

الفبانی

کتابخانها،

 .12فرهنگ ضر ال ثلها،
فارسی – عربی

مهد ،ناصر،

2033

موضوعی

کتابخانها،

 .11زنباترن ضر ال ثلها،
فارسی (الرترونیک)

م د صادقی سیار

2031

الفبانی

کتابخانها،

 .10مثلها ،انرانی

عهنه سفیدگر

2031

الفبانی

کتابخانها،
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عناوین فرهنگهای
عامیانۀ فارسی

تدوینگر

سال تدوین

نوع
طبقهبندی
�

روش
گردآوری

 .10امثال و تعابیر عربی – فارسی

رضا ناظ یان

2030

الفبانی

کتابخانها،

 .11زبان مردم طهران

منوچهر ستود و اسداله
کفافی

2030

الفبانی

میدانی

 .14فرهنگ بروبچهها ،ترون

مرتضی اح د،

2030

الفبانی

میدانی

 .11فرهنگ فارسی گفتار،

بهروز صفرزاد

2031

الفبانی

میدانی

 .10نخستی امثالنامه انران در
روزنامه فرر آزاد (الرترونیک)

سیده د ،سیدقطبی

2031

الفبانی

کتابخانها،

 .13ضر ال ثلها ،انرانی در
قالب اشعار شیرن و طنه

پرونه فرشیدمهر

2031

الفبانی

کتابخانها،

 .43مثلها ،معروف انرانی
(الرترونیک)

آرتا فرزان

2031

الفبانی

کتابخانها،

براساس جدول باالا میتوان داد ها ،ک ی را به داد ها ،توصیفی تبدنل کرد و به نتدانآ
کیفی رسید:

روش تنظیم

روش گردآوری

موضوع فرهنگها

جدول  .3تحلیل سیر فرهنگنویسی زبان فارسی عامیانه براساس موضوع ،نوع ،روش و شیوة تنظیم
واژگان و
اصطالحات

ضرب المثل

انایه

ترایبی

تطبیقی

11

13

0

0

1

کتابخانها،

میدانی

میدانی – کتابخانها،

00

23

1

الفبانی

موضوعی

الفبانی – موضوعی

بدون نظم

11

2

0

0
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ت لیل جدول:
از داد ها ،ک ی باال میتوان درنافت که بعد از واژگان و اصالحات عامیاندها بدیشتدرن
توجه فرهنگنگاران حتی در دهه 33 ،به ضر ال ثل بود است در حدالی کده اغلدب اند
ضر ال ثلها با تغییر شران اجت اعی کارکرد زناد ،ندارنداروش گدردآور ،داد هدا اغلدب
کتابخانها ،است .حال آنکه فرهنگها ،فارسی عامیانه بیگتر خصلت میدانی دارندد و روش
کتابخانها ،به تنهانی کافی نیسدت .در سراسدر جهدان مع دولتدرن روش تنظدیم فرهندگا
تنظیم الفبانی است زنرا کداربر راحدتتدر مدیتواندد بده مددخل مدوردنظرش دسدت نابدد.
خوشبختانه بیگتر فرهنگنگاران به ان مهم توجه ونژ نگان داد اند.

 .3فرهنگنگاران
مؤلف فرهنگ باند ض احاطه بر موضوع فرهنگا با علم فرهنگنگار ،و واژ شناسدی نیده
آشنا باشد .کار فرهنگنونسی هیچگا پانانی نددارد زندرا زبدان مثدل موجدود زندد ا پیوسدته
درحال زانش و دگرگونی اسدت .چندی سدیر ترداملی در واژ ا زاد  ،نیازمندد ،مدردم بده
واژ ها ،بیشترا رساتر و ذوقپسندتر و مطابقدت بدا گفت دان روز اسدت .مگدرل ع دد ،
فرهنگنگاران ورود واژ ها ،بیگانه است که در صد سال اخیر شدت گرفته ازان رو عدد ا،
به جا ،جلوگیر ،از ورود واژگان بیگانها به جنگ با واژگدان پذنرفتده شدد رفتدهاندد حدال
آنکه کار فرهنگنگار تنها توصیف زبان است نه ت ونه زبان.
تدددون فرهنددگ بددا گددردآور ،داد هددا از قبیددل متنددیا مددردمنگددار ،و الرترونیددک
شروع میشود .فرهنگنگار در آغاز مگخو میکند که کددام گونده ،زبدانیا کددام دور ،
تارنخی و کدام گونش طبقاتی را توصیف میکند .تص یم فرهنگنگار دربار  ،دامنده و ندوع
واژگان تعیی میکند که عناصر زبانی از چه متونی نا منابعی استخراج شوند .پس از گدهننش
متون و انتخا واژگانا نوبت به تنظیم آنها میرسد که مع والً بر اساس حدروف الفباسدت
(هاش ی مینابدادا  )10: 2004ولدی اگدر ن انده ،موضدوعی نیده داشدته باشددا ارزش آن را
دوچندان میکند .فرهنگنگاران برا ،تدون فرهنگا نیاز به اطالعات فرهندگهدا ،پدیش از
خود دارند و نباند با دندن مدخلها ،مگترک در فرهنگهاا مؤلدف فرهندگ را بده سدرقت
متهمکرد برخالف مت ها ،ادبیا تررار و تگابه اطالعات در فرهنگ امر ،اجتندا ناپدذنر و
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متعارف است زنرا ه ه ،فرهنگها نک پدند  ،واحد نعندی زبدان را توصدیف مدیکنندد
(جعفر،ا .)01 :2030

 .4کاربران فرهنگ
م رک اولیه ،تدون فرهنگا کاربران فرضدی فرهندگ هسدتند .اند کداربران دوگدرو اندد:
عد ا ،با هددف اسدتفاد از اطالعدات فرهندگ بده آن مراجعده مدیکنندد و کدار ،بده نقدد
فرهنگ ندارند البته کاربران حرفها ،فرهنگا ان چهدار پرسدش کلدی در مدورد فرهندگ را
پیشی رو ،خود میگذارند که کدام فرهنگ نگارا با چه م وعه ،واژگانیا با کددام الگدو و
شیو  ،واژگاننگار،ا ب را ،چه کسدانی ندا کداربرانی اند فرهندگ را تددون کدرد اسدت
(مگیر،ا ) 0 :2010ا اما گرو دوما به دنبال نقد ساختار خُدرد و کدالن آن هسدتند تدا میدهان
موفقیت و کارآنی فرهنگ را در مقانسه با فرهنگها ،نوع خودش بسدن ند .متأسدفانه نبدود
نظرنه ،منس م و مگخو در حوز  ،نقد و داور ،واژ نامهها بر روند تدون فرهنگهدا،
کارآمد و کاربرد ،اار منفی میگذارد زنرا بی کاربر فرهنگ و فرهنگنگدار واسدطها ،جده
خود فرهنگ نیست و منتقد فرهنگ باند اند جانگدا را پدرکندد(جعفر،ا .) 14 :2030نقدد
واژ نامها نری ازگرانشها ،فرهنگنونسی است که طیآن ندک واژ نامده از منظدر پیگدینه،
تددارنخی و تطبیددق دقیددق و موشددرافانه بددا فرهنددگهددا ،موجددود دنگددر از نددوع خددودش
بررسی میشود .در مقوله ،نقد واژ نامها نقدها ،موجدود اغلدب روزنامدها،اندد و بدیشتدر
کدارکرد اطدالعرسددانی دارندد حدالآنکدده منتقدد واژ نامده بانددد ضد توصدیف و معرفددی
ساختار خُرد و کالن فرهنگا دارا ،توصیههانی به فرهنگنگاران باشدد تدا کداربران هدم بده
نتانآ روش و کاربرد ،برسند .از آنجانی که ح م صف ات واژ نامههدا زنداد اسدت منتقدد
میتواند از روش ن ونهگیر ،تصادفی در بی مدخلها ،الف تا  ،استفاد کندد و بدا ه دان
ن ونهها و کلیّت فرهنگ پرسشها ،جهنی و دقیق زنر فرهنگ را ارزنابی کند:
 .2فرهنددگ مددورد نظددر بدده گسددترش نددا آمددوزش زبددان مددورد توصددیف تددا چدده حددد
ک ک میکند؟
 .1آنا رونررد فرهنگا توصیفی است نا ت ونه،؟
 .0نقاط قوت و ضعف فرهنگ به عنوان نک مت زبانشناختی چیست؟
 .0راهن ا ،استفاد از فرهنگ برا ،کاربران مفید است نا خیر؟
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 .1میهان پانبند ،مؤلف به اصول و قواعد تعرنفشدد اش در مقدمده و سداختار خدرد و
کالنش چقدر است؟
 .4ان فرهنگ در مقانسه بدا فرهندگهدا ،موجدود از ندوع خدودش در چده جانگداهی
قرار دارد؟
 .1ن و  ،رونررد فرهنگنگار در گدهننش ندا آوردن تعدارنف و مثدالهدانش در بدا
مسانل قومیا ملیتیا مذهبی نا نژاد ،چیست؟
 .0آنا منابع و مآخذ فرهنگ ارجاع داخلی و خارجی دارند؟
 .3اصول نگارش و ونرانش تا چه حد در آن رعانت شد است؟
 .23ان فرهنگ نامه تا چه حد بیانگر روند دگردنسی معنانی واژ است؟
در پانان منتقد باند توانانی نتی هگیر ،ص یح و منطقی از موضوعاتی که طی نقدد بده آن
پرداختها داشته باشددا منتقدد نباندد فرامدوش کندد کده بدا ت دام تدالشهدا ،فرهندگنگدار
احت ال خطاا افتادگی در فرهندگ بسدیار زنداد اسدت (جعفدر،ا )01 :2030از اند رو باندد
سعی کند ان خطاها و افتادگیها را به فرهنگنگار گهارش دهد.

 2.0نگاهی به دوازده فرهنگ زبان فارسـی عامیانـه و ااربسـن سـنجههـای
فرهنگنگاری (مرآتالبلها ،اتاب اوچه ،قند و نمک و )...
 .2مرآتالبلها یا فرهنگ مصطلحات عواما (بیتا) منسدو بده حبیدباهلل لگدررندونس ندا
شرنعت دار تبرنه،ا تص یح اح د م اهدد()2012ا  210مددخل بدا نظدم الفبدانی دارد کده
نسخه  ،چاپ سنگی ان فرهنگ در دوران ناصدرالدن شدا تدألیف شددا امدا تدارنخ دقیدق
تدون ان فرهنگ هنوز نامگخو است .از تعارنف مدخلها به نظدر مدیرسدد کده مؤلدف
س تی دربار ،داشته است .فرهنگ واژ ها ،عامیانه (. 2031ق) از رضا حریم خراسدانی بدا
 210سرواژ ا شباهت مدخلی بده اند فرهندگ نددارد .مدرآتالبلهدا بده رسداله ،تعرنفدات
عبید زاکانی نیه شباهتهانی دارد زنرا لگدررنونس بدا ارائده ،تعدارنفی مبسدوط سدعی در
اصالح اخالقی بعضی از بهرگان و صاحب منصبان زمانش داشته اسدت .او بدرا ،آوانگدار،
الفاظا از کل ات ه وزن ک ک گرفتها اما شاهد مثالی برا ،مدخلها نیداورد و مددخلهدا را
متناسب با فضا ،دربار ،تعرنف کرد است .بسیار ،از کل اتی کده در اند فرهندگ آمدد ا
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امروز با معانی کامالً متفاوت بهکارمیروند مثالً «شلخته کسی را گونند که از ه دهجدا خبدر
داشتهباشد .ان خُلق مرکب از دنائت و ن ی ت است»(ه دان  )21 :ا امدا شدلخته امدروز بده
معنا،آدم بینظم است.
 .3فرهنگ لغات عامیانه ( )2002فرهنگی دو جلد ،از م دعلی ج الهاد بدا بدیش از
صدصف ه مقدمه دربار  ،شرلگیر ،توجه به زبان عامیانده از دوران مگدروطه تدا روزگدار
مؤلف و سیاهها ،از فرهنگها و روش کار فرهنگنونسانا بده ه درا بیانیده فرهنگسدتان در
د 2021 ،مبنی بر دعوت فرهنگدوستان برا ،گردآور ،فولرلور است که بر اعتبدار عل دی
ان فرهنگ میافهاند .ان فرهنگ شرل گسترشنافته واژگان پانانی کتا نریبود نرینبدود
اوست که در سال  2011با نام فرهنگ عوامانه در اصفهان چاپ شد .فرهنگ ج دالهاد نظدم
الفبانی داردا اما آوانگار ،التی و تعیی هونت دستور ،ندارد .همچنی ا مؤلف کوشدید تدا
از بیان حر ت عامها ضر ال ثل و کنانه در فرهنگش صرف نظر کند.
 .0اتاب اوچه (2011د  )2032از اح د شاملو م وعها ،دوازد جلد ،است کده بدا

روش میدانی د کتابخانها ،و با مالحظهها ،زبانی و فرهنگی و روش ندتر از امثدال و حردم
دهخدددا تدددون شددد اسددت .شدداملو(2030ددد  )2013از دوازد سددالگی بدده ج ددعآور،
فرهنگ تود پرداخت و به گفته ،خودش« مگاهد  ،فرهنگ آنندراج ی پدربهرگش جرقده،
تدون فرهنگ را بدرانش زد»(شداملوا : 2010شدش) .او در آغدازا الگدو ،مگخصدی بدرا،
نظمدادن به فیش نوشتههانش نداشتا امدا بعددها آن را بدا نظ دی الفبدانی در هگدت جلدد
(از  2011تا  )2010چاپ و قصهها ،عامیانه را با نام قصهها ،کتا کوچده از م وعده،
اصطالحاتا تعبیرات و ضر ال ثلها ،فارسی کتابش جدا کرد .بعدد از وفداتش ه سدرش
آندا سرکیسیان و پسرش سیاوش شاملو اکارش را تا حدرف «ج» نعندی تدا جلدددوازدهدم
دنبددال کددردنددد .جامعیددت موضددوعی ان د فرهنددگ تددا حددد ،اسددت کدده ان د فرهنددگ را
«دانددر ال عددارف فرهنددگ تددود » خوانددد انددد زنددرا سدداختارکلی فرهنددگ او عبارتنددداز:
«باورها ،تود ا آدا و رسوما آنی هاا خوابگهار،ا احراما باز،هاا ترانده و تصدنیفا دعداا
نفرن ا سوگندا دشناما ترکیبات ج لها ،و شبهج لها( ،ابیات و اشعار)ا چیستانهاا امثدال و
حرم و تعبیرات مصدر( »،ه ان :هگت).
از جذابیتها ،کتا کوچه وجود برخی خرافات و باورها ،تود است که با عقل سدلیم
ناسازگارندا شاملو ض امانتدار ،و صداقتا عالمت سؤال و نا تع ب گذاشدته اسدت کده
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در فرهنگنونسی جدند به آن نگرش فرهنگنگار به مدخل میگونند .ضعف اند فرهندگا
شیو  ،ش ار گذار ،مدخلهانش است که کاربر فرهنگ را ک ی گیآ میکندد و بده خداطر
جامعیت موضدوعیاش ا تنظدیم الفبدانی د موضدوعی را بدا هدم تلفیدق کدرد ا امدا نتوانسدته
حروف الفبا را تا حرف « »،خات ه دهد و تاکنون تنها تا حرف «چ» به چاپ رسدید اسدت.
ان حرکت کُند تدون کتا کوچه مؤند ان ادعاست که تدون فرهنگ کدار ،نیسدت کده
نک نفر به تنهانی آن را به ن و شانگته پانان برد و نیاز به تیم پژوهگی هدمپی دان و دقیدق و
آشنا به شیو  ،فرهنگنونسی دارد .اگر شاملو هرکدام از موضوعات مدخلی فدرهنگش مثدل
تعبیرخوا ا باورها،تود ا متلها و  ...را ه چون قصهها ،کتدا کوچده در م وعدههدا،
مستقلی چاپ میکردا شاند ان مگرل برطرف میشد البتدها بده نظدر مدیرسدد دغدغده،
شاملوا تدون نک دانر ال عارف برا ،فرهنگ عامه بود تا کاربر فدرهنگش را از مراجعده بده
سانر کتا ها بینیاز کند.
 .0قند و نمک ( )2013فرهنگی الفبانی از جعفر شهر ،که ضر ال ثدلهدا ،تهراندی بدا
زبان م اور را تدون کرد است .از ضعفها ،ان فرهندگ اتردا بده شداهدمثال بده جدا،
معنا،دقیق ضر ال ثلهاسدت و بسدیار ،از مددخلهدانش افدهون بدر له ده ،تهراندی در
سانرگونشها ،کگورمان نیه بهکار میروند .بنابران ا اگر عنوان فرهنگ را ضر ال ثدلهدا،
انرانی با زبان م اور میگذاشتا بهتر بود .شهر ،به آوانگار ،ا هونت دسدتور ،و بالغدی
مدخلها نپرداختها او در برابر الفاظ رکیکا برچسب ستار ندا عالمتدی خدا نگذاشدته تدا
مخاطب بداند که ان عبارت ناسهاگونی است و هر جانی بدهکدار ن دیرودا شداهدمثدالهدا
اغلب از اشعار کالسیک انتخا شد اند و منبع آنها نیامد است.
 .1فرهنگ جبهه (اصطالحات و تعبیرات)در چهارجلد از سدیدمهدد ،فهی دی(2040دد
 )2012درست نک سال پس از جنگ کارگردآور ،و چاپ آن را شروعکدرد .اند فرهندگ
پر از اصطالحات و تعابیر ،است که تنها در فضا ،جبهه و جنگ معندادار و جدذا اسدت
مثل ترکشپلو  :عدسپلوا دامداد خددا  :شدهیدا شدیخ اجدل :خ پدار  43،ا نفربدر :پدوتی ا
الکپگت :تانک و کلهقند :گلوله،خ پار (فهی یا 11 :2010ا 01ا 31ا  00ا )10نا بداز ،بدا
کل اتی مثل :تنبلیغات به جا ،تبلیغاتا اند ،موشک به جا ،اندن گدکا بسدتنی بده جدا،
دک ه (ه ان 43 :ا 01ا  .) 03فهی دی در مقدمده ،اند فرهندگا دسدتهبندد ،مغگوشدی از
اصطالحات جبهه ارائه کدرد اسدت کده عبدارتاندد از2 :دد اصدطالحات نظدامی کالسدیک
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1د پارتیهانی0د کُد 0د اصطالحات مگترک جبهه و پگدت جبهده 1دد اصدطالحات فرهندگ
عامه ،جبهه 4د اصطالحات م لی1د اصطالحات و شوخطبعیهاا اما در فدرهنگش ه ده،
ان دستهها را با نظمالفبانی با هم تلفیق کرد است و در پانان کتدا دسدتهبندد ،دنگدر ،از
دانر  ،مدخلیاش ارائه کرد که عبارتاند از« :عبادتا بسی ی ا شهید و شدهادتا دشد ا
سالح و مه اتا وسانل نقلیها امدادگرا شب ع لیاتا اسامی جاهاا اسامی اشدخا ا اشدیا و
اداراتا فرماندهانا مس والنا جهادگرانا خوا دندنا آ خواست ا ترکش و( »...ه دان03 :
د د  .)31بددا ان د کدده اغلددب مدددخلهددا ،ان د فرهنددگا کناندده و اسددتعار اندددا آوانگددار،ا
هونت دستور ،و بالغی مدخلها نیامد است.
 .4فرهنگ لغات عامیانه و معاصر ( )2011از رضا انهابینژاد و منصور اروت که ضد
معرفی فرهنگ خودا هدف از تدون فرهنگ را تر یل کار فرهنگ لغات عامیانه ج دالهد و
فرهنگ زبان فارسی امروز صدر ،افگار و ه رارانا فرهندگ عدوام امیندیا کتدا کوچده،
شاملوا فرهنگ جبهه فهی ی برش رد اند .ان فرهنگ فق مخصو واژگان عامیانده نیسدت
بلره واژگان ع ومی را هم در بردارد که ترکیب واحدها ،واژگانی چندد فرهندگ عامیانده و
رس ی در نک فرهنگا ناآشنانی با ماهیت فرهندگهدا ،زبدان فارسدی عامیاندها فرهندگ را
در حد نک فرهنگ تلفیقی نه عامیانه تقلیل میدهد.
 .1فرهنگ فارسی عامیانه( )2233در دو جلدد از ابوال سد ن فدی کده ضد

معرفدی

کوتا زبان معیار و عامیانه و گونهشناسی النهها ،زنرن هرنک با نظم الفبانیا بده تنهدانی و
بده مددت د سددال مددخلهدانش را از زبددان گفتدار ،و عامیانده  220تددک داسدتان کوتددا
عامیانهنونسان سد  ،چهاردهم مثدل صدادق هددانتا سدی ی دانگدورا جدالل آل اح ددا
ص د بهرنگی و ...گردآور ،کرد .او تنها برا ،واژگانی که تلفظ دشدوار داشدتندا آوانگدار،
کرد و هونت دستور ،و بالغی ه ه ،مدخلها را مگخونررد اسدت .از جدذابیتهدا،
ان فرهنگ ان است که برا ،اولی بدارا تنهدا معندا ،برداشدتپدذنر از شدواهد موجدود در
داستان ها ،معاصر را نوشته و « بده نقدش ونددها ،اشدتقاقی در سداخت واژگدان و تعدابیر
عامیانه توجهکرد مثالً « » در بساز و بخورا بگو ا برو را در معندا ،صدفتی آنهدا نعندی
صبورا شر وا شدنی و پررونق به کاربرد نه معنا ،امر ،آن»(نغهگو ،که ا .)230 :2033
 .0فرهنگ اصـطالحات عامیانـهی جوانـان( )2003از مهگدید مگدیر ،کده بدا روش
زبانشناختیا  22203مدخل از اصطالحاتروزجواندان را بدا ذکدر شدواهد و تعیدی هوندت
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دستور ،و نقش بالغی آنها گردآور ،کرد است .همچنی ا اصدطالحات آشدپه،ا صدنعتیا
ورزشیا نظامیا جبهها شطرنآا زندانا ق ارا روسیا فرانسو،ا کرد ،وترکدی متدداول را در
م وعه 210 ،صف ها ،خود از دل سانر فرهنگها ،دوراندش گلچدی کدرد ا امدا مندابع
کارش را در مقدمه و ذندل مددخلهدا معرفدی نردرد اسدت .از ضدعفهدا ،اند فرهندگ
تعلقنداشت ه ه ،مدخلها به اصدطالحات عامیانده ،جواندان و نددادن توضدیح دربدار ،
واحدها ،دستور ،نامگذار ،شد در مدخلهانش است.
 .3فرهنگ لغات زبان مخفی ( )2001از مهد ،س ائیکه لغات و اصطالحات قگدرها،
مختلف جامعه از قبیل :اصطالحات کُد نا رمه ،متداول بی برخی جوانانا زندانیانا معتدادان
و سارقان را به روش میدانیا مصاحبه و اطالعات شخصی با دستهبند ،الفبانی و موضدوعی
گردهمآورد است .منظور س ائی از لغات مخفی ه دان آرگدو( )Argotفرانسدو ،اسدت کده
جهوی واژگان تیر است و هر بار که رمهگگانی میشودا مترادفها ،جدندد ،جدانگهن آن
میشود تا همچنان مخفی ب اند .س ائی بده مددخلهدانش برچسدب عداما راندآا م ددودا
منسوخا پسرانها دخترانه زد است که تا حد ،نگرش او به مددخلهدا را برجسدته مدیکندد.
س ائی با بیپروانی مدخلها ،زبان مخفی را معنا کدرد مددخلهدانی کده ضدداخالقی نیده
بودند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از ت دند چاپ ان فرهندگ جلدوگیر ،کدرد البتدها
پیش از س ائیا برخی مدخلها ،پاندان کتدا سدال  :4نادداشدت هدا ،روزانده ،زنددان
( )2003از سددید ابددراهیم نبددو ،و فرهنددگ جبهدده(اصددطالحات و تعبیددرات) ( )2010از
سیدمهد ،فهی ی واژگان کُد داشتندا اما باز هم ه ه ،مددخلهدا ،فرهندگ سد ائی کُدد و
مخفی نبودند مثالً «فک زدن :پرحرفیکردن نهند شددن :عصدبانی شددن کدالسگذاشدت :
تقلید از رفتار مت ددان برا ،تظاهر»(س ائیا 43 :2001ا 01ا  ) 10کنانههدانی هسدتند کده بدا
قرننهها ،حسی و ذهنی میتوان مفهوم آنهدا را درنافدت .سد ائی در برابدر الفداظ رکیدکا
برچسب ستار نا عالمتی خا نگذاشته تا مخاطب بداند که ان عبارت ناسدهاگونی اسدت
و هر جانی بهکار ن یرود.
 .21فرهنگ زبانزدهای فارسی ( )2000از غالم سدی صددر،افگدار زبانهدهدا ه دان
عبددارتهددا ،قددالبی از قبیددل دعدداا نفددرن ا دشددنام ا تهدندددا سددتانشا سددپاسا تهدنددد و
تعددارف هسددتند کدده دانددر ،صددرفی م دددود ،دارنددد نعنی ه دده ،صددیغههددا ،فعلددی آن
صرف ن یشود و با هر نوع ض یر ،به کار ن یروندد مثدل :روز خدوش دسدت مرندهاد
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زند باد شب بخیر اولی بار اح د شاملو ا اصطالح زبدانهد را بدهکدار بدرد و زبانهدهدا را
بهصورت جداگانه از ضر ال ثل و اصطالح ج عآور ،ن ود (صددر ،افگدارا .)4 : 2004
صدر ،افگار زبانهدها ،روزمر  ،مدردم تهدران را بدا شدواهد کداربرد ،آن در صدیغههدا،
مختلف گردهمآورد .ابترار او ان بود که شرلها ،پرکاربرد ان زبانهدها را مثدل فعدلهدا،
فارسی با شناسه ،مربوط به آن صرف کرد و صورت نارانآ را با خ تیر کنار گذاشدت .از
ضعفها ،ان فرهندگ اند اسدت کده صددر ،افگدارا بده خداطر دادن نظدم الفبدانی بده
هگت شاخه،موضوعی زبانهدهانش نعنی «دعاهاا سپاسهاا تهدندهاا تعارفهاا نفدرن هداا
خوشامدگونیهاا دشنامها و متلکها»(ه ان )2 :ناگهنر به برهم زدن ترتیدب موضدوعی شددا
حال آنکه میتوانسدت بدا تفریدک موضدوعی و وفدادار مانددن بده نظدم الفبدانی مدرز اند
هگت شاخه ،موضوعی را تعیی کند.
 .22دایرهالمعارف زیبای خنده ( )2000از سیدجوادهاش ی نژادکه شوخیها ولطیفدههدا
و نوجونیها ،زبانی موجود در وبالگها و پیامکها رابدا رعاندت ضدواب اخالقدیگدردهم
آورد است .ان دانر ال عارفا در  01بخش با عناوننی از قبیل « :ازدواجا پهشرانا چیسدتان
و مع اا حیوانات و حگراتا خُالن نا دنوانگانا دزدانا ذوقآزمانیا باز ،بدا  01حدرفالفبدا
و(» ...هاش ی نژادا  1 :2000د  )1را از منابع متنی و غیرمتنی گردآور ،کرد و به هر بخدش
نظم الفبانی داد است .ه انطور که از عنداون بخدشهدا ،اند داندر ال عدارف پیداسدتا
نظ یکگرولی دارد و در آن شیو  ،عل ی فرهندگنونسدی رعاندت نگدد اسدت .موضدوع
برخی بخشها میتوانند در نردنگر ادغام شوند تا تعداد بخش ها ک تر شود.
 .23فرهنگ فارسی گفتاری ( )2295از بهروز صفرزاد که با استفاد از تخصدو خدود

در فرهنگ زبان آموز فارسی ( )2000و ت ربها ،که از ه رار ،با انور ،در فرهندگ بدهرگ
سخ و حضور در گرو فرهنگنونسی فرهنگستان زبان برا ،طدرح تدألیف فرهندگ جدامع
زبان فارسی توانست فرهنگ فارسی گفتار ،را تألیف کندد .اند فرهندگ بددون آوانگدار،
التینی و بدون مراجعه به گفتوگوها ،درون مت ها ،فارسی معاصر کوشید گفتگوهدا،
روزانه ،فارسی زبانان را در قالب گفتارهدا ،دوسدتانا برنامدههدا ،رادندونی و تلونهندونیا
نوشتههدا ،درون وبدالگهدا و و سدانتهدا گدردآور ،کندد تدا فرهندگ او روزآمددتر و
کاربرد،تر از فرهنگها ،قبلی شود .ان فرهنگ فاقد تعیی هوندت دسدتور ،مددخلهدا و
آوانگار ،التینی است آوانگار،ها براساس حرکتگذار ،آوانی معرفیشد اند و مددخلهدا

 200پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،سال  ،32شمارة  ،9آذر 2011

پانهد برچسب به نامها ،بدیادباندها تدوهی آمیدها رسد یا عامیاندها م ترماندها ت قیرآمیدها
خودمونیا زشتا ف شا مودبانها تعارفا دعاا طنها کودکانها نفرن دارند .صفرزاد کوشدید
تا به جا « ،گفتارنوشت» نا تبدنل صورت نوشتار ،فارسدی گفتدار ،از شدرل شرسدته ندا
م داور ا ،زبددان عامیاندده در مدددخلسدداز ،اسددتفاد کنددد حتددی تعرنددفنگددار ،واژ هددا و
اصطالحات گفتار ،به زبان گفتار ،است.
در جدول زنرا سعی شد دوازد فرهندگ بداال از منظدر سداختار خدرد و کدالن کده در
سن هها ،ارزنابی فرهنگ برش رد شدا دستهبند ،و ت لیل کیفی شود .عالمت سدتار (*)
بهمعنا ،دارا بودن ت ام ونژگیهدا ا عالمدت خد تیر (ددد) بده معندا ،فقددان و عالمدت ø
بهمعنا ،ناقو بودن ونژگی مورد نظر در ساختار خُرد و کالن ان فرهنگهاست:
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جدول  .2ساختار خُرد و االن دوازده واژهنامۀ زبان فارسی عامیانه
دوازد واژ نامۀ زبان فارسی عامیانه

مقدمۀ عل ی
(تارنخچها راهن ا،
استفاد از فرهنگ و
آوانگار)،

ددد

*

ø

ددد

ø

ø

*

*

*

ø

ø

ø

1

شیوۀ تنظیم فرهنگ

الفبانی

الفبانی

الفبانی

الفبانی

الفبانی

الفبانی

الفبانی

الفبانی

الفبانی د
موضوعی

الفبانی

موضوعی
د الفبانی

الفبانی

0

روش گردآور ،مدخل

میدانی

میدانی د
کتابخانها،

میدانی د
کتابخانها،

میدانی د
کتابخانها،

میدانی

کتابخانها،

کتابخانها،

میدانی د
کتابخانها،

میدانی د
کتابخانها،

کتابخانها ،د
میدانی

میدانی د
کتابخانه ا،

کتابخانها ،د
میدانی

ساختار کالن

عناصر بررسیشد

م.
2

ف.ل.ع
1

ک.ک
0

ق .ن
0

ف.ج
1

ف .ل.ع.و.م
4

ف.ف.ع
1

ف.ا.ع.ج
0

ف.ل.ز.م
3

ف.ز.ف
23

د.ز.خ
22

ف.ف.گ
21

2

واژۀ هموزن

زنر و زبر،

زنر و زبر،
و ک ی التی

زنر و زبر،

زنر و زبر،

التی

زنر و زبر،
و ک ی التی

2

آوانگار،

التی

1

منابع مدخلها

ددد

دددددد

*

ددد

ø

*

*

ددد

ددد

ددد

ددد

ددد

التی

4

ضب شرل حقیقی و
شرستۀ مدخل

*

ø

ددد

*

*

ø

ددد

*

ø

*

ø

*

التی

1

ساماندهی مدخل به
اصلی و فرعی

ددد

ددد

*

ø

ددد

*

*

ددد

*

*

ددد

*

زنر و زبر،

0

بیان سرواژۀ اصلی در
باال ،صف ه

ددد

ددد

ø

ددد

ددد

*

*

ددد

*

*

ددد

*

زنر و زبر،

ساختار خُرد
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1

اطالعات معنانی کامل
و تفریک معنانی

ø

ø

*

ø

ø

ددد

*

*

*

*

*

*

0

تبارشناسی

ø

ø

*

ø

ø

ددد

ø

*

ø

ددد

دد

دد

0

بیان هونت
دستور / ،بالغی

ددد

ø

*

ددد

ددد

ددد

ø

*

ددد

ددد

ددد

دد
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ت لیل جدول
با توجه به جدول باالا با ان که مرآت البلها در عصر قاجار تدون شد و مؤلف آشدنانی
با روش فرهنگ نونسی نداشتها کوشید تدا بدا روش میددانیا نظدم الفبدانی و آوانگدار ،بدا
کل ات ه وزنا فرهنگی کاربرد ،بنگارد .ه چندی بدا زدن برچسدب نگدرش مدوقعیتی بده
سرواژ و نسبت دادن آن به نردی از ونژگدیهدا ،زشدت اخالقدی مثدل رعوندتا رذالدتا
بالهتا ت لّق و...ا کاربرد آن را برا ،مخاطب در موقعیت مناسب مگخو کندد .د فرهندگ
بددا نظددم الفبددانی تدددون شددد انددد و دو فرهنددگ دنگددر نظددم موضددوعی د الفبددانی دارنددد.
هگت فرهنگ از روش آوانگار ،زنر و زبر ،نا حرکتگذار ،استفاد کدرد اندد .مقدمده،
اغلب فرهنگها ب ه ج الهاد ا ن فیا س ائی و مگیر ،و صفرزاد چندان کداربرد ،نیسدت
و گونا ،ساختار کالن فرهنگ نیسدتا بدا اند کده گدردآور ،مددخل بده روش میددانی در
فرهنگها ،زبان عامیانه اه یت بسهانی داردا بیگتر فرهنگنگاران به تأسدی از فرهندگهدا،
رس ی از روش کتابخانها ،استفاد کرد اندا بیگتر سرواژ ها در باال ،صدف ات فرهندگهدا
ذکر نگد اند .مدخلها ،اصدلی و فرعدی فرهندگهدا از هدم تفریدک نگدد اندد و فقد در
شش فرهنگ به ان مهدم پرداختدهانددا تنهدا شدش فرهندگ از دوازد فرهندگ کوشدید تدا
مدخلها را به شرل حقیقیشان ضب کند و بقیه به پیرو ،از فرهنگهدا ،فارسدی رسد یا
بازبان معیار مدخلها رات رنف کرد اندا بیگتر فرهندگنگداران کوشدید اندد معدانی مختلدف
هر مدخل را با اعداد نا سانر نگانهها ،قرارداد ،از هم تفریک کننددا در بیگدتر فرهندگهدا
تبارشناسی مدخلها شرل نامنس ی داردا تنها شاملو و مگدیر ،در فرهندگ خدود هوندت
دستور ،و بالغی مدخلها را به شرلی عل ی بررسی کرد اند و در بقیه نا وجود ندارد و ندا
نامنس م استا با وجود اه یتی که برچسب نگرش در فرهندگهدا ،فارسدی عامیانده داردا
از بی دوازد فرهنگ انتخابیا تنهدا شدش فرهندگ برچسدب نگدرش دارنددا ب ده مگدیر،
هیچنک از فرهنگنگاران به رنگهشناسی عل ی سرواژ ها ،درون فرهنگ خود نپرداختهانددا
اغلب فرهنگنگاران برا ،سرواژ هاا مترادف و متضاد از درون فرهنگ ندا بیدرون از فرهندگ
تعرنف کرد اند ب ه مرآت البلهاا بقیه ،فرهنگها شداهدمثال دارندد .ارجداع درون فرهنگدی
بهطور نسبی در فرهنگها بارابطه ،شش به دوازد وجدود دارد .از بدی فرهندگهدا ،بداالا
فرهنددگ ن فددی و مگددیر ،بددیشتددر بددا اصددول فرهنددگنگددار ،در زبددانشناسددی کدداربرد،
همخوانی دارند زنرا دارا ،مقدمه ،عل یاندا معنا ،سرواژ ها بدا اعدداد تفریدک شدد انددا
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کاربرد سرواژ ها در شاهدمثالهدا نگدان داد شدد ا آوانگدار،ا متدرادف و متضداد و ارجداع
درونفرهنگی دارند.

 3.0افقهای جدید فرهنگنویسی با پیکرة زبانی رایانهای در زبانشناسی ااربر
امروز رانانه افقها ،جدندتر ،را برا ،کار سخت و بیپانان فرهنگنونسی گگدود اسدت.
با رانانه پیرر  ،فرهنگ گسترد تدر و متندوعتدر مدیشدودا بدرخالف فرهندگهدا ،سدنتیا
م دودنتی در ح م باال ،مدخلها وجود نداردا ساماندهی و روزآمدکردن اند فرهندگهدا
نیاز به وقت چندان و ههننه ،سنگی ندارد و کار ونرانش و افهانش مدخلها بدا سدهولت و
سرعت بیگتر ،ان ام میشودا میتوان رو ،داد ها ت لیل ان ام دادا مدخلها ،جعلی و ندو
را از قدن ی جدا کردا بسامد و میانگی واحدها ،واژگانی از قبیل صفتا اسدما قیدد و  ...را
سددن ید و سددیاهها ،آمددار ،از فهرسددت واژگددان تهیدده کددرد(جعفددر،ا 2030ا  .) 03در
فرهنگها ،سنتی بدا روش فدیشنونسدیا اند کارهدا امردانپدذنر نیسدت زندرا هرچقددر
فرهنددگنگددار دقددت کندددا احت ددال غلد دسددتور،ا امالنددیا تلفظددیا افتددادگیا افددهانش و
کاهش معنانی سرواژ ها نیه وجود دارد .پیرر  ،اغلب فرهندگهدا ،چداپی موجدود باندک
شاهدها هستند نعنی با ج لهها و بیتها ،از هم گسسته و بنا بده سدلیقه ،برگدهندونس از
مت ها ،گوناگون گردآور ،شد اند .در برخی از کگدورها تنهدا از پیردر  ،زبدانی راناندها،
برا،فرهنگنگار ،استفاد میشود .در انران فرهنگ جامع زبان فارسی از سال  04تدا کندون
به سرپرستی علیاشرف صادقی با روش پیرر  ،زبانی رانانها ،تدون شد که ه ه ،متدون
منتخب را در برنامه ،نرمافهار ،ونژ ا ،حروفنگار ،کردند تا مؤلفان از طرندق واحددها،
واژگانی و شواهد متنی به تعرندف مددخلهداا وندرانشا بدازبینی و پیدرانش بپردازندد .اند
نرمافهار امران ونرانش و دانر  ،مدخلی ان فرهنگ افهون بدر مندابع متندیا پدژوهشهدا،
میدانیا واژگان وارداتی تاجیریا و در ،افغانی را نیه دربردارد (خطیبیا .)42 :2004
اگر واژ ها ،عامیانه در ح انت فرهنگستان زبان درآنندد و منسد م و نرپارچده شدوندا
نیاز عل ی بسیار ،از کاربران زبان در ه ان م ی م داز ،را برطدرف خواهندد کدرد زندرا
بیشترن نوجونیها ،زبانی در زبان علم و زبان عامیانه رخ میدهد و به طرز مع ه آسدانی
فراگیر می شود .بدنهی است که شد ار واژگدان مخفدی و اننترالتدی در زبدان عامیانده رو بده
افهانش است و بسیار ،از ان واژگان ساختی اسدتعار ،دارندد .کداربران مدیتوانندد ضد
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استفاد از اطالعات آن پانگا ا معلومات واژگانی خود را در آن پانگا بده اشدتراک بگذارندد
زنرا با گذر زمان و فرامدوششددن پدسزمیندههدا ،ان داد آن واژ ندا اصدطالحا مدردم بده
رنگهشناسی خرافی دست میزنند و ن یتوان با ان پراکندگی داد  ،زبانیا ت لیل عل دی و
جامعهشناختی ان ام دادا اما اگر اند داد هدا ،پراکندد بده شدرلی راناندها ،مددون شدوند
جامعهشناسان و مردمشناسان نیه میتوانند رو ،ان پیرر ت لیل عل دی ان دام دهندد مدثالً
چه اصطالحاتی در زبان عامیانه متداول است و بیگترن معادلها را دارند؟ا دالندل ان داد و
استفاد از واژگان و اصطالحات عامیانه چیست؟ با توجده بده خاسدتگا و حدوز  ،کداربرد
واژ ا کانونها و کانالها ،تولید و توزنع اصطالحات عامیانه کدامند و م ی هدانی کده اند
واژگان در آنها بیگتر رانآ استا ک است؟ا قل روموضوعی ان اصطالحات چه مسدائلی را
هدفمیگیرد؟ا شیو  ،ساختهشددن اند اصدطالحات چگونده اسدت؟ چده رابطدها ،بدی
فرانندها ،اصلی فرهنگ معاصر جامعه انران مثل مدرنشدنا صنعتیشدنا شهرنگینیا رشدد
فردنتا رسانها ،و م از،شدن با پدند  ،رشد زبان مخفی وجود دارد؟ آندا م رد اسدت
ابت و مستندساز ،زبان مخفی نا اصطالحات خودمانی مربوط به تابوها ،اجت اعی و امدور
م نوعها پیامدها ،منفی اخالقی دربر داشته باشد؟ (اکرامی ا .) 142 :2000

 .5نتیجهگیری
براساس نافتهها ،ان مقالها بیگترن ضدعف فرهندگنگدارانا اسدتفاد از روش کتابخاندها،
برا ،گردآور ،مددخلا ضدعف اطالعدات زنرمددخلی در سداختار خُدرد آنهاسدت .حددود
دو سد فرهنگنگار ،برا ،واژگان و تعابیر عامیانه زمان قابل مالحظها ،است نبدود اصدول
عل ی مدونا ورود دنرهنگام زبانشناسی کاربرد ،به ب ها ،مربوط به زبان عامیاندها و ندا
پانندنبودن فرهنگنگاران به اصولی ه هپسند و مع ول من در بده تددون فرهندگوار هدا،
بازار ،شد میتوان با معیارها ،فرهندگنونسدی زبدان فارسدی رسد ی زبدان عامده را هدم
بررسی کرد زنرا تفاوت ان دو در روش گردآور ،و م توا ،اطالعات زنر مددخلی اسدت
وگرنه از نظر ساختار هر دو مثل هدماندد .سدیر خطدی تددون واژگدان و تعدابیر عامیانده از
دوران قاجار تاکنون نگان میدهد که فرهنگها ،جدند با اصدول زبدانشناسدی کداربرد ،و
مباح جامعهشناسی زبان درهم آمیختهاندا اما هنوز از را انداز ،پیرر زبانی راناندها ،بدرا،
زبان عامیانه از سو ،فرهنگستان زبان و اد فارسی خبدر ،نیسدت و اند کدمتدوجهی بده

بررسی انتقادی جریان فرهنگنویسی ( ...قدسیه رضوانیان و دیگران) 252

واژگان و تعابیر عامیانه شاند ناشی از نگا نازلنگر ،به زبان عامیانه و ترس از ورود واژگدان
تابوشر در زبان معیار باشد حال آنکه با برچسبدهی به اند واژگدان و تعدابیر مدیتدوان
م دود  ،کاربرد آن را مگخو کرد.

کتابنامه
آرن پورا ن یی ( .)2011از صبا تا نی اا جلد 1ا چاپ دوما تهران :کتا ها ،جیبی.
احگامیانا جواد(« .)2030معرفی نرمافهار واژ نا بسامد»،ا فرهنگنونسیا ش ار 23ا  13د . 41
اسپیرزا رنچرد .ا)2031( .ا فرهنگ مردم  :اصطالحات خودمدانیا عامیانده و اسدلنگ مدردم آمرنرداا
تهران :پیام امروز.
اکرامیا م ود ( .)2000مردمشناسی اصطالحات خودمانیا مگهد :نگر انوار.
بختیار،ا رح ان («.)2000رنگهشناسی در فرهنگها»ا فرهنگنونسیا ش ار 1،ا 40د. 00
جعفر،ا زهرا (« .)2030مرور ،برمقوله ،نقد فرهنگ لغت و مبانی آن»ا فرهنگنونسیا شد ار 1 ،
و 4ا 11د.31
ج الهاد ا سیدم دعلی( .)2001فرهنگ لغات عامیانها تهران :سخ .
خطیبیا ابوالفضل(« .)2004فرهنگ جامع زبان فارسی :پیردر در فرهندگنونسدی»ا فرهندگنونسدیا
دور 2 ،ا ش ار 2 ،ا 0د.40
دهخداا علیاکبر ( .)2003امثال و حرم ا  0جلدا تهران  :م لس شورا ،ملیا.
ذوالفقار،ا حس («.)2030گونهشناسدی سداختهدا ،قدالبی در گفتدار عامده»ا جسدتارها ،زبدانیا
دور 4ا ش ار 0 ،ا 43د.30
زرشناسا زهر ()2000ا زبان و ادبیات انران باستانا چ دوما تهران :دفتر پژوهشها ،فرهنگی.
زرنیخیا ابوالفضل(« .)2002دندگا نظر ،دربدار  ،فرهندگنگدار»،اکتدا مدا ادبیدات و فلسدفها
ش ار 10 ،ا  40و . 41
سارلیا ناصرقلی ( .)2010زبان فارسی معیاراتهران :هرمس.
سارلیا ناصرقلی (« .)2031جنبدههدا ،اجت داعی فرهندگنونسدی»ا فرهندگنونسدیا شد ار 1،و4ا
44د.10
سبهعلیپوراجهاندوست نیکگهرا سید فاط ه(«.)2030فرهنگنگدار ،گونگدی :مطالعده ،مدورد:،
بررسی فرهنگنگار ،درگیلری»ا زبانپژوهیا سال 4ا ش ار 22،ا 41د.34

 253پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،سال  ،32شمارة  ،9آذر 2011

ش گیرگرهاا م بوبه (« .)2030ونژگیها ،گونه ،زبانی خرد فرهنگ جبهه»ا فصدلنامه ،فرهندگ و
ادبیات عامها سال  .4ش ار 4 ،ا 211د.201
شهر،ا جعفر( .)2013قند و ن ک :ضر ال ثلها ،تهرانی به زبان م اور ا تهران :معی ا چاپ دوم.
صدر ،افگارا غالم سی ( .)2004فرهنگ زبانهدها ،فارسیا تهران :مازنار.
صفرزاد ا بهروز ( .)2031فرهنگ فارسی گفتار،ا تهران :کتا بهار.
طباطبانیا عالءالدن («.)2004نراتی دربار  ،آسیبشناسدی برخدی فرهندگهدا»ا فدرهندگنونسدیا
دور 2 ،ا ش ار 2 ،ا 31د.233
طبیبزاد ا امید(« .)2031نقد ،بر فرهنگفارسی گفتار»،ا انرانگهر امروزا ش ار 0 ،ا  3د .22
عاصیا مصطفی(« .)2013از پیرر  ،زبانی تدا زبدانشناسدی پیردر ا»،ا م وعده مقداالت پن دی
کنفرانس زبانشناسی دانگگا عالمه طباطبائی تهرانا صف هها004 ،د.031
عباسیا آزنتا (« .)2031فرهنگنونسی و توانش کاربردشناختی»ا فرهنگنونسیا ش ار 1 ،ا 10د.00
فهی یا سید مهد2040( ،د .)2012فرهنگ جبهه(اصطالحات و تعبیرات)ا تهران :سروش.
قربدانزاد ا فرهدداد («.)2031پیگددنهادهانی بدده مؤلفددان فرهنددگهدا ،فارسددی بدده زبددانهددا ،دنگددر»ا
فرهنگنونسیا ش ار 1،ا 03د .11
قربانزاد ا فرهاد(« .)2030نقد و بررسی م وعه فرهنگها ،سخ »ا فرهنگنونسدیا شد ار 23 ،ا
200د.123
قربانزاد ا فرهاد (« .)2030معرفی نرمافهار فرهنگنونسی پرلرس (»)Perlexا نخسدتی ه دانشملدی
زبانشناسی پیرر ا،ا نونسه ،پارسیا 2د.4
قطر ا فرنبدا (« .)2004نقدش زبدانشناسدی در فرهندگنونسدی امدروز»ا فرهندگنونسدیا دور 2 ،ا
ش ار 2ا 40د.30
لغات مصطل ه ،عوام (مدرآتالبلهدا)ا (بدیتدا)ا منسدو بده حبیدبالده لگدررندونسا بده اهت دام
اح د م اهد[ .تارنخ انتگارا ،2011ا تهران :انتگارات ما.
لیددانا سددعید (« .)2004ضددرورت توجدده بدده صددورتهددا ،شرسددته در فرهنددگهددا ،فارسددی»ا
فرهنگنونسیا دور 2 ،ا ش ار 2،ا 200د .123
مگیر،ا مهگید (« .)2043سداختار واژ نامدههدا ،تخصصدی»ا م لدهعلدومانسدانیا شد ار  0 ،و0ا
230د.234
مگیر،ا مهگید( .)2003فرهنگ اصطالحات عامیانه ،جوانانا تهران :آگاهان اند .
ن فیا ابوال س ( .)2010فرهنگ فارسی عامیانها تهران :نیلوفر.

بررسی انتقادی جریان فرهنگنویسی ( ...قدسیه رضوانیان و دیگران) 252

نغهگو ،که ا مهرداد (« .)2004تارنخچه ،فرهنگنونسدی عامیانده ،فارسدی»ا فدرهنگسدتانزبدانا
دور 2 ،ا ش ار 2ا  241د .200

نغهگو،که ا مهرداد(« .)2033مقانسه ،دستور،شدگی ودستور،زدانی در فارسی کنونی»ا م لده،
زبانشناسی و گونشها ،خراسانا ش ار 0ا 03د.233
هاشد یمینابددادا حسد ( .)2004م وعدده مقدداالت فرهنددگنگددار،ا دفتددر دوا فرهنگسددتان زبددان و
اد فارسیا تهران.
Bartech, Renate (1987),Norms of Languages, Longman, London.
Hudson, R, A.(1980),Sociolinguistics, Cambridge University press.

