
 

 عنوانبه ینترنتیب استفاده از منابع ایا و معایمزا یبررس
 یسینوفرهنگ ۀریکاز پ یبخش

 علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی()عضو هیئت پورفیسارا شر

ــتفاده از یادر   دهنیچ ــاهدهاین مقاله اس ــفرهنگند یدر فرا ینترنتیا ش ــ ینویس  یبررس
ه نشان ک شـدهارائه  یفرهنگ جامع زبان فارسکاز  یشـاهدهاین منظور یو به ا اسـمهدشـ

 کییل نزدیدلم خود، بهیعظ یزبان ۀریکاز پ یمندنار بارهکن فرهنگ در یدهـد مؤلفـان ایم
ــاهدهای ــتفاده از ایزبان، ن یعیاربرد روزمره و طبکبه  ینترنتیا ش ــاهدهان یازمند اس ز ین ش

ورا یاول - ل ترپ و فوئرتسیبا استفاده از تحل پیش رو ۀمقالدر از، ین نیا توجه به اهستند. ب
 یو به بررس شده یمعرف ینترنتیا شاهدهایاسـتفاده از  یهامیا و حسـاسـی(، مزا۳۱۱۶)

. اسمدهش هپرداخت ینترنتیا یهانه و مؤثر از دادهیبا ۀنقش فعال مؤلفان فرهنگ در استفاد
 یبرا یفرهنگ جامع زبان فارسشده در اتخاذ یردهایکل، روین تحلیااسـاس در ادامه، بر
ن یا یهااز مدخل ییهانمونه دسم دادنبهه و با شد یبررس ینترنتیا شاهدهایاستفاده از 

 .اسمهدشل یو تحل یشناسبیآس هاآنفرهنگ، 
ــفرهنگرۀ یکپ  هادواژهیلک ــاهدهای، ینترنتیا ۀریک، پینویس ــتخراج ا ،ینترنتیا یزبان ش س

 ینترنتیا شاهدهای

 مقدمهـ ۳
ــاس تیپا ــ ۀریکرا پ یفرهنگهر  ألیفه و اس  یهااز داده یاره مجموعهیکدهد. پیل مکیآن تش

 و گوناگوناســتخراج اطالعات  یبرا هاآنان از نویســفرهنگه کاســم  یا گفتاری ینوشــتار
ــتورییمانند اطالعات معنا ،یمدخل واژگان یک بارۀدر یمتعدد ــهی، ری، دس ــش ــناس  ،یش

 یکدر  یهر مدخل واژگان یه براک یبرنـد. حجم اطالعاتیره باره میو غ یاربردشــنـاختکـ
اربران مفروض آن دارد. کشــده و فیتعر یاربرک ۀبه محدود یشــود، بســتگیارائه م فرهنگ



14 
 ۱۳۱۱، ۱۷ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

 بررسی مزایا و معایب استفاده از منابع اینترنتی ... مقاله
 

ــامل منابع ز یزبان یهارهیکعمومًا پ ــتاریش ــتند  منابع نوش ن یرتانکتواند از یه مک یر هس
 ،ها، نامهگوناگوندر موضوعات  ییهاها و مقالهتا کفرهنگ، شامل  تألیفتا زمان  هانوشته

 اهل زبان، ۀروزمر یهاوگوگفم حاویه ک یرد. منابع گفتاریبر بگره را دریها و غســفرنـامه
 یهاســم و منابع حاصــل از پژوهش، اهاواژه یا امروزیح یثبم تلفظ صــح یژه برایوبه
، ۱۳۸۶ یبی)خطاربرد دارد کها شهیها و پاصطالحات مربوط به حرفه ورددرمژه یوه بهک یدانیم

 .(۱۴ م
 یهان فرهنگیترانکره و یکنقش پ یو بررســ یخود، به معرف ۀدر مقال (۱۳۸۶) یبیخط

افم یدر پژوهشن ی. آنچه از ااسمهتا دوران معاصـر پرداخت یهجر ۵از حدود قرن  یفارسـ
 از یه سام قابل توجاک، یل از منابع نوشتارکًا متشـها عمومه فرهنگکن اسـم یشـود ایم

موارد  یز در برخیو ن اسمهاختصـام داشـت یمتون منظوم و منثور زبان فارسـ ۀریکبه پ هاآن
شده در فیتأل یهان مسئله شامل فرهنگی. ااسمهبود یدانیم یهامنابع حاصـل از پژوهش

 شود.یمعاصر هم م ۀدور
 یابه اقتض اسمهتوانست یفرهنگ جامع زبان فارس، یارسـمعاصـر ف یهاان فرهنگیدر م

ها نگر فرهیاسم ساینترنم در سراسر جاان و همسو با سیا یایو دن یمجاز یگسترش فضا
سابقه یب یه امرکَبَرد باره  ید و غنیجد یمنبع زبان عنوانبهن فضـا یگر، از اید یشـورهاکدر 

 اسم. یدر زبان فارس نویسیفرهنگ ۀخچیدر تار

 رهیناز پ یبخش عنوانبه ینهرنهیمنابع اـ ۲
زه ن حویدر ا ید بتوان همانند انقالبیرا شــا یســینوفرهنگ گوناگونانه در مراحل یحضــور را

انـه در یـرا یاربرد ابزارکـو وجـه  یفن ۀن حضــور، جنبـیا نمودن ینظر گرفـم. بـارزتردر
ها، حفظ انسجام ع دادهیرس یدهدر سامان ییآن، توانا یاز اصلیه امتکاسم  نویسـیفرهنگ

ره( با یوندها و ارجاعات و غیها )پرمجموعهیدر قالب ز هـاآن یو بـازســاز هـاآنب یـو ترت
موجود در  یهاایندهم ین گردآوریاســم. همچن نویســیفرهنگ یافزارهااســتفاده از نرم

ت ایئاختن به جزدان پرکل امکو در  ینحو ین طبقات و الگوهاییتع یهـا و تا حدودبـافـم
گر یورد دد. مینما کمک یسینوند فرهنگیتواند به فرآیانه میه راکاسم  یز از مواردیشتر نیب

 در ییجوه موجب صــرفهکهاســم انتشــار فرهنگ ۀها در حوزانهیرا ۀنقش پررنگ و برجســت
ها ش فرهنگیرایا ویچاپ  یاز برایر ســرعم و زمان مورد نیش چشــمگیو افزا یمنابع ماد

 .(Zgusta 1989)شود یم
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. اسمهع و قدرتمند نبودیسر یو ابزار یفن یهاجنبه ۀبه اندازمعنی  ۀانه به حوزیاما ورود را
و ، با توجه به حشــیزبان یهاانبوه داده یۀبر پا یواژگان یواحدها ۀناشــناخت ی  معنایتشــخ

دشوار اسم  یامرمعنی  یو مجاز یزبان و مسائل بس  استعار یعیطب یهاموجود در بافم
و  معنیل یف و تحلیتوصــ ،گریســم. به عبارت دیق آن نیانه قادر به انجام دقیـهنوز راه کـ

ش خالق بخ ،ترقیر دقیا به تعبی یسینواز در فرهنگیمورد ن شـاهدهایها و بافم یبندطبقه
راســتاران فرهنگ اســم. با ینگاران و وفیتعر ۀعادها، عمدتًا همچنان بهاز داده یریگباره

ی و مشخصًا در گردآورمعنی  ۀها در حوزانهیرا یّم کرگذار و البته ید از نقش تأثینبااین، وجود 
از  یهبه انبو یان دسـترسکدن امکرم و با فراهم یرمسـتقیصـورت غه بهک غافل شـدها رهیکپ

 د.کنیممعنی  کیک  و تفیبه مؤلفان فرهنگ در تشخ یریچشمگ کمکها، داده
 یعنیرا ) نویسیفرهنگ ۀریکه پکمعتقد اسم  (p. 51 Olivera-Fuertes ,2012)ورا یال ـ فوئرتس

رد  هر کف ین صــورت تعریتوان به امی ف فرهنگ باره برد(یه بتوان از آن در تألکـ یارهیکپ
ــتار یامجموعه ــاختاریمکت یان از آن برانویســفرهنگه ک( یا گفتاری یاز متون )نوش  ل س

ن ینترنم را هم به همیا یتون موجود در فضــام ،جهینت. دربرندیف آن باره میفرهنـگ و تـأل
 عنوانبهتواند یف مین تعریه بر اســاس اکاز متون در نظر گرفم  یاتوان مجموعـهیر میتعب

ــیفرهنگ ۀریکپ ــود. اکبه نویس ــم  ین همان نظریار گرفته ش ــتم ف و گرفنیلگارکیه کاس س
(2003, p. 334 Grefenstetteand  Kilgarriff) نم نتریا ایه آکن پرســش یاند و به اردهکد ییز آن را تأین

 اند.پاسخ مثبم داده روشنیبهره در نظر گرفم، یکپ یکتوان یرا م
توان در یش مدو رو نویسیفرهنگ ۀریکاز پ یبخش عنوانبه ینترنتیاستفاده از منابع ا یبرا

م یمستق ۀاداستف یگرینترنم و دیدر ا موجودره براساس متون یکپ یکجاد یا یکینظر گرفم، 
 ره. یکپ ینوع عنوانبهنترنم یاز ا

ا ی نویسیفرهنگ ۀریکپ عنوانبهنترنم یاستفاده از ادر کشـور ما، برخالف دیگر کشورها، 
ن رابطه یدر ارو، ازاین .اسمهنشـدد ییتأحتی ا یکار گرفته نشـده بهاز آن هنوز چندان  یبخشـ

بر الوهه عکران در نظر گرفم یشور اکرو در شیپ یارا نمونه فرهنگ جامع زبان فارسیتوان یم
ها، تا ک تو  تاکن آثار میاســم بر متون نظم و نثر از اول یه مبتنکم خود یعظ یزبان ۀریکپ

 ینویسفرهنگند یز در فرآینترنم نیر، از منابع ایاخ یهاسال یهاها، مقاالت و روزنامهرساله
ــمهباره برد ــیوجه مم یژگین وی. ااس ــمندار ارزیز بس ــم  یش ــایه اکاس ر ین فرهنگ را از س
فرهنگ د تناا یمعاصــر، شا یفارســ یهاان فرهنگی. از مکندیز میمعاصـر متما یهافرهنگ

باره  هریکاز پ یبخش عنوانبههم  ینترنتیه از منابع اک اسـمهان را داشـتکن امیا بزر  سکخن
ر یتأث یایگو ینروشبه ان فارسیفرهنگ جامع زبآن با  ۀسیفتاده و مقاین اتفاق نیه البته اکبرد ب
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ــ ــتر امیب ینترنم در غنایا یار منابع متنکآش ــیفرهنگانات کش  هاییژه درج معنیوبه نویس
  به انوا یز دســترسیو ن ها، عوامانه و جز آنی، گفتارییامال یهابا صـورت هشـتر، مواجایب

جامع زبان فرهنگ از جلد اول  یطور تصــافر بهیز هایمدخلاســم.  کیســب یهاتفاوت
 ی، همگاسمهر برشـمرده شـدیهر مدخل در ز یه براک یاند. اطالعاتانتخا  شـده فارسکی

اند. دسم آمده و در فرهنگ درج شدهبه ینترنتیا شاهدهایه بر کیبا ت تنااه کهستند  یموارد
، فرهنگ بزر  سکخن یموجود، حت یفارسـ یهااز فرهنگ یکچین اطالعات در هیمشـابه ا

 اسم، وجود ندارد  پررنگمعاصر آن  شاهدهایو  هامعنیه ک

 ۳جلد ـ  یفرهنگ جامع زبان فارس
جمله( )خودمانی( )برای تحقیر )شبه آره و آجرپاره

کسی و « آره»و توهین( )مجاز( در پاسخ به جوا  
ــرزنش  ــبانیم و س برای اعتراض به آن همراه با عص

 رود.کار میبه
ــ۱معنی  ۳آره ــی، برای نش ــش ان دادن   با لحن پرس

 رود.کار میتعجب دربرابر گفتۀ دیگری به
  به آزمایشگاه مراجعه کردن و آزمایش دادن آزمایش

 خود را تحم آزمایش پزشکی قرار دادن.
دو. )قیـد( )درمورد انجام گرفتن امری(  آزماایشااای

طور موقـم تـا کیفیـم و کارایی آن برای هدفی بـه
 مشخ ، مورد ارزیابی قرار گیرد.

)صــفم( مربوط به آژانس. ... دو.  یـک. آژانسااای
 کند.)اسم( کسی که در آژانس کار می

 نظیر.دو. )صفم( )مجاز( بسیار عالی و بی ۴آس
  )ورزش( )معمواًل در فوتبال( بازیکنی آقای گل ۳آقا

هـای دیگر، هـای تیم خود بـا تیمکـه در مســابقـه
قیب زده های ربیشترین تعداد گل را به بازیکنان تیم

 باشد.
کبندصورت  کوتاه   ۳آک  .(۸۳۱)م  آ

یک. )صــفم( )کســی یا چیزی( که از نظر  آنتاای 
 بندی، منظم و سروقم باشد.ریزی و زمانبرنامه

ه در هر مدخل ک اسمهباعث شد ینترنتیا یهابه داده یدسـترسـشـود، که دیده میچنان
ــتریات بیئاطالعات و جز ــودارائه  یش أمل قابل ت ییمعنا یهابرشژه از نظر تعداد یوه بهک ش

ه ک بودند یتناا شامل موارد» یادشده یهاه نمونهکد در نظر داشم یز بایته را نکن نیاسـم. ا
مانند آن، صــرفًا  یگریرمدخل و اطالعات دیز یکجاد یا اید یجد ییمعنـا برش یـکدرج 

ــاهدنار که در ک یموارد یاند و از آوردن نمونه برابوده ینترنتیبر منابع ا یمبتن ره از یکپ هایش
ن یه در چنکداسم یناگفته پ«. اسمهنظر شدهم اسـتفاده شـده، صـرف ینترنتیا شـاهدهای

، اسمهد منجر نشدیجد ینترنم هرچند به درج اطالعیا یاز منابع متن یریگز بارهین یموارد
 .اسمهشده در فرهنگ افزودو اطالعات ارائه شاهدها ید بر غنایتردیاما ب

 ؟مطلو  اســم یتیفکیل و با هر کنترنم، در هر شــیا یاز منابع متن ا اســتفادهیـآ امـا
 بارهن یدر ا فرهنگ جامعمؤلفان ه کنید؟ و اندارهایی چه قاعده بارهن یدر انویســان فرهنـگ

 ؟نداهردکچگونه عمل 
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 نهرنتیب اسهفاده از ایا و معایمزا یبررسـ ۱
 یهامیب و حســاسیمعا و ایان بخش مزیشـده، در امطرح یهاپاسـخ دادن به پرسـش یبرا

 یان بررسکتا ام شودمی یفرهنگ بررسـ ۀریکاز پ یبخشـ عنوانبه ینترنتیاسـتفاده از منابع ا
 .فراهم شودنیز  فرهنگ جامع زبان فارسیرد کعمل

و  هاتهکن خود پژوهشدر  (p. 277 Olivera-Fuertesand  Tarp ,2016)ورا یاول - ترپ و فوئرتس
 .نداکرده معرفیها نترنم در فرهنگیا یج استفاده از منابع متنینتا یابیارز برایرا  ییهاکمال

فرهنگ جامع زبان  یابیو ارز یبررســ یبرا هاها و مالکنکته آناز  پیش رو ۀمقالمـا نیز در 
 یم اهن منظر باره بردیاز ا فارسی

 ابند.یدسم  یاشدهنشیگز ۀریکش از هر نو  پیب بسیار یتوانند به متونیان منویسفرهنگ

 روز هستند.نترنم همواره بهیا یمنابع متن

 ازیر .شــودمی یماد یهانهیدر زمان و هز ییجوصــرفهاســتفاده از منابع اینترنتی موجب 
 سم.یمستقل ن یارهیکجاد پیبه ا یازین

 یه واحدهاه بتوان بکدهد یش مین احتمال را افزایا هریکسه با پینترنم در مقایاستفاده از ا
 دسم آورد.به یشتریب یرد و اطالعات زبانکبرخورد  یشتریب ییمعنا

درتمند ق یشرفم ابزارهایرسد متأثر از پینظر مه بهکم یابوده یر شاهد انقالبیاخ ۀدر ده
اند بوده کبابو مانند یزکمتمر یشگرهایمایگوگل و پ یوجوجسم یموتورها ، مانندینترنتیا
(De Groc 2011)هنگامه ک یتعداد منابع متن م،یدانیه مک گونهاسـم. همان درســمن ادعا ی. ا 

اسم و  اد و متنو یار زیرد بسیگیقرار م نویسفرهنگار ینترنم در اختیا یفضا یوجوجسم
ار یدر اخت یشــتریب یهاباز هم داده شــده،وجوجســمواژۀ ات یـئر جزییمتنـاســب بـا تغ

 شــاهدهایمانند  یاعتبـاریب یشــاهـدهـانظر از ن صــرفیرد و ایگینگـار قرار مفیتعر
ه ژیوبه ین حجم از منابع متنیبه ا یاســم. دســترس هاو جز آن ینی، ماشــیرارکمخدوش، ت

و  یاربردشــناختکو  کیســب یها، تفاوتیگفتار یهامعاصــر، صــورت یهامدخل درمورد
 د اسم.یار قابل توجه و مفیبس هامانند آن

 ینترنم، در مدت زمانیدر ا وجوجســمبا ه ک یر متونینظیو تنو  ب شــاهدها یگســتردگ
ان یه در مکند کین فرصم را فراهم میرند، ایگیان قرار منویسفرهنگار یوتاه در اختکار یبسـ

 زین اسمهشد وجوجسممًا ی، خارج از آنچه مستقیگرید یبه موارد زبان شـاهدهااز  یانبوه
ــمنبه ،بین ترتینند و به اکبرخورد  ــود یدر مقا نویسفرهنگ یطور ض ات اطالع ۀه دامنکش

 یک یوجوجسم ،نمونه یگسترش دهد. برا شوددسـم داده میبهه در فرهنگ کرا  اییزبان
 یاز اطالعات و اصــطالحات تخصص یوتاه انبوهکار یبســ یتواند در زمانیم یعنوان شـغل
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ر متون ن دتوایم یســخته بهکقرار دهد  نویسفرهنگار یا حرفه را در اختیشــه یمربوط به آن پ
نه یبر و پرهززمان یارکز ین هاآن یدانیم یآورافم و جمعیـآن  یبرا یشــاهـدهـایتو  کم

را با  نویسفرهنگواژه،  یک ۀدربار وجوجســمه کـاســم  یگر مواردید یااســم. نمونـه
ها با ییآار در دســترس آن، انبوه همیبســ ۀنمون .ندکیاز آن مواجه م یدیجد یهااشــتقاق

مروزه زبانان ایوفور در گفتار فارسه بهکاسم  یاب برسـاختهکّ مر یهاو فعل کسـب یهافعل
ار یح معیمتفاوت با صورت صح ییامال یهاتوان به صـورتیگر میرود. از موارد دیم کاربه

نترنم به یدر ا وجوجســمبا  نویسفرهنگندارند و  شــاهـدمتون  ۀریکه در پکـرد کاشــاره 
 کیســب یهاازمند برچســبین یحت یه گاهکخورد یبرم هاآن یعیاربرد طبکاز  یشــاهدهای

 ( هستند.«در تداول ...»)مانند  یاربردشناختک یهاا برچسبیچون عوامانه 
ا فراهم ر ییهاواژه یان مطالعه و بررسکه امکاسـم  ینترنتیروز بودن منابع اگر بهیمورد د

گاهبهه کد کنـیم از  یشــاهدهایردن کدا ی، پهاآن یریارگکو به هاآنشــوران از یگو یرغم آ
ــان در پیعیاربرد طبک از آن جمله هســتند  ؛ار همراه اســمیبســ یره اغلب با دشــواریکش

رود و در گفتار و نوشتار یم کاربهه در تداول جوانان هر دوره ک ییناکاصـطالحات و عبارات 
ه بســامد باال ب فور و باوبه یاجتماع یهاهکا شــبینترنم یا یمجاز یها یدر مح یررســمیغ

 خورد.یچشم م
ده یشاسم. پو ینترنتیا شاهدهاینه با استفاده از یدر زمان و هز ییجوصـرفه یبعد نکتۀ

ــم ین ــ هریکپ گردآوریه و یه تاکس ــم. ال انبوه یماد یهانهیهزنیازمند بر و ار زمانیبس بته اس
ه بتوان کم سین یزی، چف فرهنگیتأل یبرا یتنترنیا یهاه استفاده از دادهکد توجه داشـم یبا

از  یخشب عنوانبهرد. اما ک پوشـیچشـم منتشـرشـده هایمتنبر  یمبتن ۀریکا به آن از پکبا ات
ــاهدهاینار کره و در یکپ ــاهدهایتوان از یتو ، مکاز منابع مبرگرفته  ش ز باره ین ینترنتیا ش

 .شوداضافه  نویسیفرهنگ ۀبه پروژ ایهنیا هزیزمان  آنکه، بیبرد
ب یمعا جزو رد راامواین  (p. 208 Olivera-Fuertesand  Tarp ,2016)ورا یاول - و فوئرتسترپ 

 د نشمریره برمیکپ عنوانبهنترنم یم از ایمستق ۀاستفاد
 د.رکنترل کتوان ینترنم نمیاز ا برگرفته یهام و اصالم منبع را در متنیفکی

 ستند.ین یقیها اشخام حقمتن یرخمؤلفان ب

 اسم.باره بی یها از تخص ، ماارت و دانش زبانمتن یرخبان مؤلفان بنو  ز یگاه
 نشده باشند. ینیش و بازبیرایها ون اسم متنکمم

 دشوار اسم. ینترنتیا یهادر متن کاررفتهبه هایواژه گیری ازبسامد
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ده از د استفایه شاکنیاســم. نخسم ا یته ضــرورکح موارد باال توجه به چند نیدر توضـ
ند نترنم هستیا یم فضایاز ماه یادشده در باال ناشیق نباشـد. موارد یچندان دق بیمعا ۀواژ

م یالزم اســم حســاس ینترنتیه در برخورد با منابع اکن اسـم ید در نظر داشـم ایو آنچه با
 ،نیها را در نظر داشم. بنابراداده پایشم و یریمد هاآنبه خرج داد و در استفاده از  یشـتریب

 ظر گرفم.در ن ینترنتیاستفاده از منابع ا یهامیه موارد باال را حساسکاشد تر بحید صحیشا
از  توانگمان نمیبی ،هستند گوناگوناز افراد  یشماریف بینترنم، طیاربران اک ازآنجاکه

ــاهد یموجود در ا یهامتن ۀهم ــ یکی ،نمونه ی. براآوردنترنم ش ه در ک ییهامیاز حســاس
دۀ بیشتر  نویسناصالم منبع و مؤلف آن اسم.  ۀمطرح اسم، مسئل ینترنتیاسـتفاده از منابع ا

ا ی یرواقعیغ هایناما یند اناشناخته نترنمیدر ا یشـخصـ هایهاز صـفح برگرفته شـاهدهای
اند نوشتهن یقیحق ماشخا را نیز برخی شاهدهاارجا  داد.  هاآنبه توان نمیو  دارندمستعار 

مد بسا رو،ازایناند. رار شدهکنًا تیع گوناگون یهاوبگاه و هاهدر صفح شاهدهااز  یاریا بسـی
 شود.یش داده میگر نماوجوجسم هایهه در صفحکسم ین یصرفًا عدد واژه

تر  بیشو  اندحیا و صحیگو هایاسـتفاده از شاهدنویسـان درپی  فرهنگ ازآنجاکهعالوه به
 دشوار اسم. ییهاشاهدچنین افتن ی ی، گاهاندی ناویراستهنترنتیا هاینمت

. دادارجـا   هـاتوان بـه آننمی گـاهو  نـدریرپـذییتغ براین، شـــاهـدهـای اینترنتیافزون
 کارهبج یش نتایب نمایترت یرا برا یده و عوامل متعددیچیپ یهاتمیگرهـا الگوروجوجســم

ه در آن ک ییایجغراف ۀ، منطقوبگاه یکد از یبـازد یبســامـد بـاال مـاننـد یبرنـد، عواملیم
 هایه، صفحIP یکشده از ن انجامیشیپ یهاوجوجسم ۀصـورت گرفته، سابق ووججسـم

ــده در آن موتور یگذارسیاند ــمش ــورک یهامی، ممنوعوجوجس ــاس بر یبند، رتبهیش اس
، یاربرک یها یو مح یاجتماع یهاهکها، شــبوبگاهم یروز بودن و امن، بههاوبگاهم یفکی

 ۳۱۱ ش ازیگوگل ب گروجوجســم ،نمونه ی. براوبگاه یهاپیوندم و تعداد یفکیو ها، ترجمه
ند. کیو اعمال م یبررســ وجوجســمج هر یش نتایب نمایو ترت یبندرتبـه یرا برا عـامـل

ــم گاه رو،ازاین با  .دارد یمتفاوت های گوناگون نتیجۀها و مکاندر زمانواژه  یک یوجوجس
 .جا  دادار ینترنتیا شاهدهایتوان به یمراحتی نبه ،فیوصتن یا

و معتبرتر از شــاهدهای برگرفته از  تماداعه قابلریکپاز  برگرفتـه شــاهـدهـای گمـانبی
ربران اکه با توجه به نو  فرهنگ و کوجود دارد  یپرسـش اسـاســدر این میان این . اندنترنمیا

ها و ا تلفظی، اصــطالحات یا واژگان گفتاریاز اســم؟ آیاز واژگـان ن یاچـه دامنـهبـه آن، 
 در هاجز آنو  یاربردشــناختک یهابرچســب دارای هایها عوامانه، واژی ییامال یاهصــورت
فرهنگ جامع ر. اگر پاسـخ مثبم اسم، مانند آنچه در یا خیواژگان فرهنگ هسـتند  ۀمحدود
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 شاهدهایاز های یادشده، با وجود حسـاسـیمباتر اسـم  ،میشـاهد آن هسـت زبان فارسکی
را فراهم  یاهدهایشگسترده به  یان دسـترسـکام ینترنتیمنابع ا زیرا .شـودباره گرفته  ینترنتیا
اگر ناشدنی  های رایجبرگرفته از پیکره شاهدهایاء به کصرفًا با ات هاآنبه  یابیه دستکنند کیم

 ار دشوار اسم.یبس نباشد،

 یدر فرهنگ جامع زبان فارس ینهرنهیا شاهدهایـ ۴
از ن در آه کاسم  ین فرهنگ فارسینخست ارسیفرهنگ جامع زبان ف ،ه اشاره شدک گونههمان

از  ۀتفاداس ۀوی. شاسمشده هباره برد هریکپ برگرفته از شـاهدهاینار کدر  ینترنتیا شـاهدهای
 جیها و نتام از دادهیمســتق ۀصــورت اســتفاددر ابتدا به فرهنگ جامع ینترنتیا شــاهدهای

ــم ــمهبود ینترنتیا یگرهاوجوجس ــ ینترنتیا یهاهاز داد یارهیکپ یعنی .اس ده گردآوری نش
 ینترنتیا شاهدهایهرچند به استفاده از  (۳و  ۱)مقدمۀ جلد ن فرهنگ یا ۀناموهی. در شاسمبوده

، اصواًل یزمان یهامیل محدودیدل. بهاسمهآن عرضه نشد یبرا اینامهشیوهاما  ،اشـاره شده
هر مدخل تناا  یرنم برانتیشاهد در ا یوجوجسمه ک اسـمهن بودیا فرهنگ جامعرد یکرو

ــرورت پ یزمان ــاهدهایه کند کیدا میض  ۀژه در دوریوبه ،آن مدخل یبرا پیکرهاز  برگرفته ش
جوگر گوگل و وق جسمیتناا از طر شاهدها یوجوجسمد. در جلد اول امل نباشک ،معاصر

 .اسمهگرفتینگاران فرهنگ صورت مفی  تعریه بر تشخکیبا ت
ــتبه (Gudmann 2014, p. 31)ه گودمان کطور همان ــمهگفت یدرس ــان اس  یهاهنوز هم انس

ح یچ پاســخ صــحیو ه یموجود و قطعشیپچ منبع ازیو بدون ه انهخالقصــورت بهدر  یواقع
 نینو یهاابزارها و روش ،گری. به عبارت دکنندها را تألیف میفرهنگسنگ  رویشـده کح

 یکوانند تینم ییتناادام بهکچید هیجد یهاادهبر تجربه و منابع و د یها و اصول مبتنانیو بن
 یهار روشییدنبال آن تغو به فناوریز یانگشــرفم شــگفمینند. با وجود پکف یتأل فرهنـگ
ن ساینوفرهنگ یعنیاســم،  فرهنگتألیف ن عامل یترمامانسـان ، همچنان یسـینوفرهنگ

 ده.یدتجربه و آموزش، بایدانش زبان یماهر، دارا
و  یانن اســتفاده از توانش زبیف فرهنگ بیه در تألکته توجه داشــم کن نیبه ا دیالبتـه با

معتقد  (Kilgarriff 1997, p. 111)ف یلگارکیتفاوت وجود دارد.  یدانش تخصــصــ یریارگکبه
ها، رفتار واژه یاســاس چگونگها و براز داده ینو اســتخراج مع فرهنگف یتأل یه براکاســم 

ن یب یعنی ؛م اسمک  در حریو تشـخ یریگمیتصـم یۀمنبع اولن دو یب پیوسـتهنگار فیتعر
اش و یشـور زبان و اسـتفاده از دانش تخصـصیگو یک عنوانبهاش یاسـتفاده از توانش زبان

 .نویسفرهنگ یک عنوانبهرجو  به بافم 
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ه یکگر نقاط جاان، با تیها در دفرهنگ دیگرز مانند ین فرهنگ جامعدر تـألیف  رو،ازاین
 یووججسم، به شـاهدهاو  هافیتعر ینیراسـتاران در بازبینگاران و دقم وفیتعر بر دانش

ل در جلد او و اسمهر بودیرد چشمگیکن رویا ۀجی. نتاسـمشـده هنترنم پرداختیشـاهد در ا
ــت فرهنگ ــاهد آن هس ــم افزایش ــمگیرش یم و از آن جمله اس ، ییمعنا یهابرشتعداد  چش

ــورت ــناختکانوا  اطالعات  متعدد، ییو امال یگفتار یهاص ــب یاربردش ــناختکو س  ،یش
 ها.و همایندبات، کیتر

ــئوالن گروه نظر به حســاســیپس از آن و  شــاهدهایاســتفاده از  یهامیراســتاران و مس
م و اصــالم یفکی ۀژه با توجه به مســئلیوان بهیتر برشــمرده شــدند و از آن مشیه پک ینترنتیا

 شــاهدها به لحا ن یاررفته در اکو ســطح زبان به ینترنتیا شــاهدهایل مؤلفان  کمنابع، مشــ
و  یدستور یهاکلحا  مالبه هاآنصحم  یگاه ی، و حتی، دانش زبانتخصـ  و ماارت

اســاس آن ه برکنترنم افزودند یادر شــاهد  یوجوجســم یهاکرا به مال یتی، اولوهاجز آن
 هوبگاالت موجود در مانند مقا یه از منابع معتبرکگرفم یتعلق م یشــاهدهایم بـه یـاولو

فرهنگ موظف شدند  ۳نگاران از جلد فیتعر ،بین ترتینورمگز اسـتخراج شـده باشند. به ا
خام مانند  یهانشــان )نه صــورتیب یهاواژه درموردانتخا  شــاهد  یشــان براتیاولو

( به 1روندیم کاربهخام  یهاه در تداول گروهک ییهاا صــورتیعوامانه و مانند آن  ،یگفتار
 رد.یآمده از مقاالت نورمگز تعلق گدسمبه شاهدهای

اررفته کا سطح زبان بهیم و اصالم منبع یفکیم در یحساس ۀمسـئلرویکرد اخیر هرچند 
مه ه در اداکماند یمغفول م میانن یز در این یمسائلگاه ند، اما کیتوسـ  مؤلفان را برطرف م

ــدن مطلب به مثال ترروشــن یش از آن برایم پرداخم. پیخواه هاآنبه  ه جام کر یز یهاش
  دینکتوجه  اسمهانتخا  شد فرهنگ جامع زبان فارسیاز  ینمونه و به صورت تصادف

 (اسمهاز نورمگز تعلق گرفت برگرفته شاهدهایم به ین جلد اولوی)در ا ارنابه
در ه کد دهینشــان م شــاهدهام و یشــویم روروبه ابتکار زدن یفعل صــورتبا در گوگل 

یش از ب ابتکاردر نورمگز  .افزود« یخودمان»برچسب آن به ار رسمی کاربرد ندارد و باید گفت
 .شاهدی ندارد«( دسم به ابتکار زدن»)نه  ابتکار زدنکار رفته، ولی هزار بار بهسی

                                                      
رود، کار میهایی که در تداول گروهی خام بههای خام، مانند گفتاری و عوامانه، یا صــورت. درمورد صــورت1

م نگار با تکیه بر شمجازی که گاه حتی در پیکره هم شاهدی ندارند، تعریف مانند اصطالحات جدید جوانان و فضای
 کند.پردازد و بی هیچ محدودیتی شاهد را انتخا  میوجوی شاهد در اینترنم میزبانی و توانش خود به جسم
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 یار کآخر و  آخرسر
برگرفته  هاآن شاهدهایه کوجود دارد  هایارکآخرو  آخرسرش رمدخلیها دو زن مدخلیدر ا

 شاننگاریفیها در جلد اول قرار دارند، در هنگام تعررمدخلین زیه اکازآنجا .اندنترنمیا از
 .نیز شاهد ندارددر نورمگز  ، هرچند کهاسمهشداستفاده نمیاز نورمگز 

 یاتوبوس
ج یبه تفاوت نتا ینگاه یاما برا اســم،فوت شــده فرهنگ جامع زبان فارسککیدر ن مدخل یا

  دارد بســیاری یشــاهدهان واژه در گوگل یا   و قابل تأمل اســم.خو ی، موردوجوجســم
دفا  »، «ی/ تصــادفات اتوبوســ یســفرها»، «یناوگان اتوبوســ»، «یقطار / نفربر اتوبوســ»

ر ی/ تا کَج »، «یاتوبوســ یهـالمیف»، «یاتوبوســ تـابخـانـۀک»، «)در فوتبـال( یاتوبوســ
 اً ظاهر«. یاتوبوســ ۀبا نقشــ یاخانه»، «یاتوبوســ یاســم / آرایم / ســیریمد»، «یاتوبوســ

 م.یرو هستهروب برش معنایی ۷م با کدسم
 ز ازین چند شاهدهستند و « ره(ک)ن یاتوبوس   »ن واژه در نورمگز یا شـاهدهایبیشـتر  

ظاهرًا  این،بنابرافم شــد. ی« یر اتوبوســیتا»و « یم اتوبوســیریمد»، «یغات اتوبوســیتبل»
 م.یتهس روروبه ییمعنا برش ۳کم با دسم

ن دو ین ایب یزیبرانگه تفاوت تأملکدهد ین چند نمونه نشــان میســاده بـه هم ینگـاه
 آمده وجود دارد.دسمبه شاهدهایج و یاز نظر نتا وجوجسمرد یکرو

و  یعلوم انســان ۀمقاالت حوز ۀثبم و ارائ یبرا یگاهیه نورمگز پاکد توجه داشــم یبـا
از  برگرفته شاهدهایه کنیاول اوجود دارد؛ مام  ۀن مرحله دو مسـئلیاسـم. در هم یاسـالم

ه در اررفتکواژگان به ۀریو دا یسینوزبان مقاله ازآنجاکههسـتند.  هاهاز مقال یهمگ وبگاهن یا
دار محدود نشانکاربردهای نگار با فیان مواجه شدن تعرکاسم، ام یو علم یرسم هاهمقال

 یهابرشا یدار نشان کاربردهایوجه نخسم مت گامدر نگار ممکن اسم تعریفز یشود. نیم
به آن اشــاره  ارکابتدر مدخل  ار زدنکابت یمانند آنچه در صــورت فعل ،خام نشــود ییمعنا
طالعات ا یرگذار باشد و احتمال از دسم رفتن برخیار تأثیتواند بسیم مین محدودیا .شـد
 ن دسم را باال ببرد.یاز ا

تناا شــامل مقاالت  و محدودیم دارندحا  محتوا ز به لین وبگاهن یا هایهه مقالکنیدوم ا
ــان ۀحوز ــالم یعلوم انس ــتند. هم یو اس ــئله نیهس را  ییهامیگر محدودید یز به نوعین مس

 .اررفته به همراه داردکواژگان به ۀرینگارش و دا کن مقاالت، به لحا  سبیدر ا یطور ضمنبه
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نبع با م میفکیحا  اصالم و لبه ینترنتیا شـاهدهای باید توجه داشـم که هرچند برخی
ــاهدهای ــاهدهایا ی هریکپ ش ــده چاپ هایهاز مقال برگرفته ش ــه ش ــتند، اما ینقابل مقایس س

ن یامروزند و از ا ۀروزمره و زند یاز موارد بازتا  زبان فارس یاریه در بسکهستند  یشاهدهای
 هستند. یار ارزشمند و درخور توجه و بررسیلحا  بس

 یاه گونهشود ب یا زبانی یادب ییادگرایبن ید منجر به نوعیهد نبام در انتخا  شایحسـاس
ام از خ یاوهیبا شــ یاز منابعبرگرفته ه کنند کدا یم ورود به فرهنگ پیاولو یشــاهدهایه ک

 ات باشند.یخام از ادب یواژگان و نوع ۀریا با داینگارش 
بر  شــاهدهانش یزبان محل قضــاوت و گز یکه فرهنگ در کنظر داشــم  درد همواره یبا

بان با ، زهافرهنگسم. در یا سـطح دانش مؤلف آن نیمتن  یم ادبیفکیمانند  ییارهایمع یۀپا
 نیا ۀهم زیرا، اسم برخوردار یاز اعتبار واحد کیآن و در تمام سـطوح سب یردهاکارکتمام 

 ییبایز و شیواییبه متون از لحا   یازدهیل زبان هستند و امتیو اص یعیطب یاربردهاکموارد 
 د.ل باشنیدخ دیفرهنگ نبا شاهدهای، در انتخا  کیسب یهایبندا دستهی یا ارزش ادبی

ــم یته را هم نباکن نیبه عالوه ا ــاوتیه چنکد از نظر دور داش ــود یباعث م ییهان قض ش
امل که کاز زبان ارائه دهند  یریفرهنگ، تصو شاهدهایده گرفته شـود و یاز زبان ناد یبخشـ

ن خطر وجود دارد یداده شود، ا یصرفًا به مقاالت علم شاهدهام انتخا  یسـم. اگر اولوین
 کاربه یا مقاالت علمیشــتر در متون یب کیه به لحا  ســبک یاربرد واژگانکنمونه  یه براکـ
 م شود.یتر و پربسامدتر از واقعروند، در فرهنگ برجستهیم

ر گید یا، در مرحلهکنندمینگاران انتخا  فیه تعرکرا  یشاهدهایویراستاران  همچنین
 یم برایدر اولو یز، تناا تعدادین شــاهدهان یان ایموارد از م یو در برخ کننـدمی ینیبـازب

استخراج  معتبرتر یاتیا از نشریتر و شـدهشـناخته یه از مؤلفانکرند یگیقرار م ییانتخا  ناا
ها مدخل یا در برختواند، نه در همه موارد، امیها ممین محدودیا ۀشــده باشــند. مجموع

 شــاهدهایاز  یاالن به مجموعهک یا در نگاهیاطالعات و  یبـاعـث از دســم رفتن برخ
 م منجر شود.یمتفاوت با واقع یجی، به نتاشاهدهان یفرهنگ و بسامد واژگان ا

م یبه رفع حســاســ فرهنگ جامعد یرد جدیکه روکرســد هرچند یبه نظر م بنـابراین،
ــالم منابیفکی درمورد ــاهدهاع م و اص ــطح زبان و واژگان بهی ش ــ  مؤلفان کا س اررفته توس

 .اسمهفرهنگ به دنبال داشت یبرا ییهابیآس هابرخی نکتهده گرفتن ی، اما نادکندیم کمک
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 یر یگجهینه
ــتفاده از دادهیها، نرهیکنار پکها، در نگاران فرهنگفیتعر ــتند. ز هین ینترنتیا یهاازمند اس س

 زین یالتکها و مشمیر آن، حساسیچشمگ یاینار مزاکدر  ینترنتیا شاهدهایالبته استفاده از 
م سین یدرسم و علم ینترنتیا شاهدهایاز  پوشیچشمالت، کن مشـی. با وجود تمام ادارد

 یعیطب یها، با توجه به حشو موجود در بافمیواژگان یواحدها ی  معنیتشـخ ازآنجاکهو 
ــتعار ــ  اس ــائل بس ــمم یو مجاز یزبان و مس ــوار اس از  یریگبخش خالق باره ،عنا، دش

از یرد نمو شاهدهایها و بافم یبندو طبقهمعنی ل یف و تحلیتوص یعنی ینترنتیا شـاهدهای
 راستاران فرهنگ اسم.ینگاران و وفیتعر ۀ، همچنان به عادیسینوفرهنگ یبرا

 منابع
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