بررسی مزایا و معایب استفاده از منابع اینترنتی بهعنوان
بخشی از پیکرۀ فرهنگنویسی
سارا شر یفپور (عضو هیئتعلمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)
چنیده در این مقاله اســتفاده از شــاهدهای اینترنتی در فرایند فرهنگنویســی بررســی
شـدهاسـم و به این منظور شـاهدهایی از فرهنگ جامع زبان فارسکی ارائه شـده که نشان
میدهـد مؤلفـان این فرهنگ در کنار بارهمندی از پیکرۀ زبانی عظیم خود ،بهدلیل نزدیکی
شــاهدهای اینترنتی به کاربرد روزمره و طبیعی زبان ،نیازمند اســتفاده از این شــاهدها نیز
هستند .با توجه به این نیاز ،در مقالۀ پیش رو با استفاده از تحلیل ترپ و فوئرتس  -اولیورا
( ،)۳۱۱۶مزایا و حسـاسـیمهای اسـتفاده از شاهدهای اینترنتی معرفی شده و به بررسی
نقش فعال مؤلفان فرهنگ در استفادۀ باینه و مؤثر از دادههای اینترنتی پرداخته شدهاسم.
در ادامه ،براسـاس این تحلیل ،رو یکردهای اتخاذشده در فرهنگ جامع زبان فارسی برای
استفاده از شاهدهای اینترنتی بررسی شده و با بهدسم دادن نمونههایی از مدخلهای این
فرهنگ ،آنها آسیبشناسی و تحلیل شدهاسم.
کلیدواژهها پیکرۀ فرهنگنویســی ،پیکرۀ اینترنتی ،شــاهدهای زبانی اینترنتی ،اســتخراج
شاهدهای اینترنتی
۳ـ مقدمه

پایه و اســاس تألیف هر فرهنگی را پیکرۀ آن تشــکیل میدهد .پیکره مجموعهای از دادههای
نوشــتاری یا گفتاری اســم که فرهنگنویس ـان از آنها برای اســتخراج اطالعات گوناگون و
متعددی دربارۀ یک مدخل واژگانی ،مانند اطالعات معنایی ،دســتوری ،ریشــهشــناســی،
کـاربردشــنـاختی و غیره باره میبرنـد .حجم اطالعاتی که برای هر مدخل واژگانی در یک
فرهنگ ارائه میشــود ،بســتگی به محدودۀ کاربری تعریفشــده و کاربران مفروض آن دارد.
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ً
عموما پیکرههای زبانی شــامل منابع زیر هســتند منابع نوشــتاری که میتواند از کانترین
نوشتهها تا زمان تألیف فرهنگ ،شامل کتا ها و مقالههایی در موضوعات گوناگون ،نامهها،
ســفرنـامهها و غیره را دربر بگیرد .منابع گفتاری که حاوی گفموگوهای روزمرۀ اهل زبان،
بهو یژه برای ثبم تلفظ صــحیح یا امروزی واژهها ،اســم و منابع حاصــل از پژوهشهای
میدانی که بهو یژه درمورد اصطالحات مربوط به حرفهها و پیشهها کاربرد دارد (خطیبی ،۱۳۸۶
م .)۱۴
خطیبی ( )۱۳۸۶در مقالۀ خود ،به معرفی و بررســی نقش پیکره و کانترین فرهنگهای
فارسـی از حدود قرن  ۵هجری تا دوران معاصـر پرداختهاسم .آنچه از این پژوهش دریافم
ً
میشـود این اسـم که فرهنگها عموما متشـکل از منابع نوشتاری ،که سام قابل توجای از
آنها به پیکرۀ متون منظوم و منثور زبان فارسـی اختصـام داشـتهاسم و نیز در برخی موارد
منابع حاصـل از پژوهشهای میدانی بودهاسم .این مسئله شامل فرهنگهای تألیفشده در
دورۀ معاصر هم میشود.
در میان فرهنگهای معاصـر فارسـی ،فرهنگ جامع زبان فارسی توانستهاسم به اقتضای
گسترش فضای مجازی و دنیای اینترنم در سراسر جاان و همسو با سیاسم سایر فرهنگها
در کشـورهای دیگر ،از این فضـا بهعنوان منبع زبانی جدید و غنی باره َب َرد که امری بیسابقه
در تاریخچۀ فرهنگنویسی در زبان فارسی اسم.
۲ـ منابع اینهرنهی بهعنوان بخشی از پینره

حضــور رایانه در مراحل گوناگون فرهنگنو یس ـی را شــاید بتوان همانند انقالبی در این حوزه
درنظر گرفـم .بـارزترین نمود این حضــور ،جنبـۀ فنی و وجـه کـاربرد ابزاری رایـانـه در
فرهنگنویسـی اسم که امتیاز اصلی آن ،توانایی در ساماندهی سریع دادهها ،حفظ انسجام
و ترتیـب آنهـا و بـازســازی آنهـا در قالب زیرمجموعهها (پیوندها و ارجاعات و غیره) با
اســتفاده از نرمافزارهای فرهنگنویســی اســم .همچنین گردآوری همایندهای موجود در
بـافـمهـا و تا حدودی تعیین طبقات و الگوهای نحوی و در کل امکان پرداختن به جزئیات
بیشتر نیز از مواردی اسم که رایانه میتواند به فرآیند فرهنگنو یسی کمک نماید .مورد دیگر
نقش پررنگ و برجســتۀ رایانهها در حوزۀ انتشــار فرهنگهاســم که موجب صــرفهجو یی در
منابع مادی و افزایش چشــمگیر ســرعم و زمان مورد نیاز برای چاپ یا و یرایش فرهنگها
میشود (.)Zgusta 1989
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اما ورود رایانه به حوزۀ معنی به اندازۀ جنبههای فنی و ابزاری سریع و قدرتمند نبودهاسم.
تشــخی معنای ناشــناختۀ واحدهای واژگانی بر پایۀ انبوه دادههای زبانی ،با توجه به حش ـو
موجود در بافمهای طبیعی زبان و مسائل بس استعاری و مجازی معنی امری دشوار اسم
کـه هنوز رایـانه قادر به انجام دقیق آن نیســم .به عبارت دیگر ،توصــیف و تحلیل معنی و
طبقهبندی بافمها و شـاهدهای مورد نیاز در فرهنگنو یسی یا به تعبیر دقیقتر ،بخش خالق
ً
بارهگیری از دادهها ،عمدتا همچنان بهعادۀ تعریفنگاران و و یراســتاران فرهنگ اســم .با
ً
وجود این ،نباید از نقش تأثیرگذار و البته ک ّمی رایانهها در حوزۀ معنی و مشخصا در گردآوری
پیکرهها غافل شـد که بهصـورت غیرمسـتقیم و با فراهم کردن امکان دسـترسی به انبوهی از
دادهها ،کمک چشمگیری به مؤلفان فرهنگ در تشخی و تفکیک معنی میکند.
فوئرتس ـ الیورا ( )Fuertes-Olivera 2012, p. 51معتقد اسم که پیکرۀ فرهنگنویسی را (یعنی
پیکرهای کـه بتوان از آن در تألیف فرهنگ باره برد) میتوان به این صــورت تعریف کرد هر
مجموعهای از متون (نوشــتاری یا گفتاری) که فرهنگنویســان از آن برای تکمیل ســاختار
فرهنـگ و تـألیف آن باره میبرند .درنتیجه ،متون موجود در فضــای اینترنم را هم به همین
تعبیر میتوان مجموعـهای از متون در نظر گرفم که بر اســاس این تعریف میتواند بهعنوان
پیکرۀ فرهنگنویســی بهکار گرفته شــود .این همان نظری اســم که کیلگاریف و گرفنســتم
( )Kilgarriff and Grefenstette 2003, p. 334نیز آن را تأیید کردهاند و به این پرســش که آیا اینترنم
را میتوان یک پیکره در نظر گرفم ،بهروشنی پاسخ مثبم دادهاند.
برای استفاده از منابع اینترنتی بهعنوان بخشی از پیکرۀ فرهنگنویسی دو روش میتوان در
نظر گرفم ،یکی ایجاد یک پیکره براساس متون موجود در اینترنم و دیگری استفادۀ مستقیم
از اینترنم بهعنوان نوعی پیکره.
در کشـور ما ،برخالف دیگر کشورها ،استفاده از اینترنم بهعنوان پیکرۀ فرهنگنویسی یا
بخشـی از آن هنوز چندان بهکار گرفته نشـده یا حتی تأیید نشـدهاسم .ازاینرو ،در این رابطه
میتوان فرهنگ جامع زبان فارسی را نمونهای پیشرو در کشور ایران در نظر گرفم که عالوهبر
پیکرۀ زبانی عظیم خود که مبتنی اســم بر متون نظم و نثر از اولین آثار مکتو تا کتا ها،
رسالهها ،مقاالت و روزنامههای سالهای اخیر ،از منابع اینترنم نیز در فرآیند فرهنگنویسی
باره بردهاســم .این و یژگی وجه ممیز بســیار ارزشــمندی اســم که این فرهنگ را از ســایر
فرهنگهای معاصـر متمایز میکند .از میان فرهنگهای فارسـی معاصــر ،شاید تناا فرهنگ
بزر سکخن این امکان را داشـتهاسـم که از منابع اینترنتی هم بهعنوان بخشی از پیکره باره
ببرد که البته این اتفاق نیفتاده و مقایسۀ آن با فرهنگ جامع زبان فارسی بهروشنی گو یای تأثیر
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آشــکار منابع متنی اینترنم در غنای بیشــتر امکانات فرهنگنویســی بهو یژه درج معنیهای
بیشـتر ،مواجاه با صـورتهای امالیی ،گفتاری ،عوامانه و جز آنها و نیز دســترسی به انوا
تفاوتهای ســبکی اســم .مدخلهای زیر بهطور تصــافی از جلد اول فرهنگ جامع زبان
فارسکی انتخا شـدهاند .اطالعاتی که برای هر مدخل در زیر برشـمرده شـدهاسم ،همگی
مواردی هستند که تناا با تکیه بر شاهدهای اینترنتی بهدسم آمده و در فرهنگ درج شدهاند.
مشـابه این اطالعات در هیچیک از فرهنگهای فارسـی موجود ،حتی فرهنگ بزر سکخن،
که معنیها و شاهدهای معاصر آن پررنگ اسم ،وجود ندارد
فرهنگ جامع زبان فارسی ـ جلد ۳
آره و آجرپاره (شبهجمله) (خودمانی) (برای تحقیر
و توهین) (مجاز) در پاسخ به جوا «آره» کسی و
برای اعتراض به آن همراه با عصــبانیم و ســرزنش
بهکار میرود.
آره ۳معنی  ۱با لحن پرســشــی ،برای نشــان دادن
تعجب دربرابر گفتۀ دیگری بهکار میرود.
آزمایش آزمایش دادن به آزمایشگاه مراجعه کردن و
خود را تحم آزمایش پزشکی قرار دادن.
آزماایشااای دو( .قیـد) (درمورد انجام گرفتن امری)
بـهطور موقـم تـا کیفیـم و کارایی آن برای هدفی
مشخ  ،مورد ارزیابی قرار گیرد.

آژانسااای یـک( .صــفم) مربوط به آژانس ... .دو.
(اسم) کسی که در آژانس کار میکند.
آس ۴دو( .صفم) (مجاز) بسیار عالی و بینظیر.
ً
آقا ۳آقای گل (ورزش) (معموال در فوتبال) بازیکنی
کـه در مســابقـههـای تیم خود بـا تیمهـای دیگر،
بیشترین تعداد گل را به بازیکنان تیمهای رقیب زده
باشد.
آک ۳صورت کوتاه آ کبند (م .)۸۳۱
آنتاای یک( .صــفم) (کســی یا چیزی) که از نظر
برنامهریزی و زمانبندی ،منظم و سروقم باشد.

چنانکه دیده میشـود ،دسـترسـی به دادههای اینترنتی باعث شدهاسم که در هر مدخل
اطالعات و جزئیات بیشــتری ارائه شــود که بهو یژه از نظر تعداد برشهای معنایی قابل تأمل
اسـم .این نکته را نیز باید در نظر داشم که نمونههای یادشده «تناا شامل مواردی بودند که
ً
درج یـک برش معنـایی جدید یا ایجاد یک زیرمدخل و اطالعات دیگری مانند آن ،صــرفا
مبتنی بر منابع اینترنتی بودهاند و از آوردن نمونه برای مواردی که در کنار شــاهدهای پیکره از
شـاهدهای اینترنتی هم اسـتفاده شـده ،صـرفنظر شدهاسم» .ناگفته پیداسم که در چنین
مواردی نیز بارهگیری از منابع متنی اینترنم هرچند به درج اطالعی جدید منجر نشدهاسم،
اما بیتردید بر غنای شاهدها و اطالعات ارائهشده در فرهنگ افزودهاسم.
امـا آیـا اســتفاده از منابع متنی اینترنم ،در هر شــکل و با هر کیفیتی مطلو اســم؟
فرهنـگنویســان در این باره چه قاعدههایی دارند؟ و اینکه مؤلفان فرهنگ جامع در این باره
چگونه عمل کردهاند؟
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برای پاسـخ دادن به پرسـشهای مطرحشـده ،در این بخش مزایا و معایب و حســاسیمهای
اسـتفاده از منابع اینترنتی بهعنوان بخشـی از پیکرۀ فرهنگ بررسـی میشود تا امکان بررسی
عملکرد فرهنگ جامع زبان فارسی نیز فراهم شود.
ترپ و فوئرتس  -اولیورا ( )Tarp and Fuertes-Olivera 2016, p. 277در پژوهش خود نکتهها و
مالکهایی را برای ارزیابی نتایج استفاده از منابع متنی اینترنم در فرهنگها معرفی کردهاند.
مـا نیز در مقالۀ پیش رو از آن نکتهها و مالکها برای بررســی و ارزیابی فرهنگ جامع زبان
فارسی از این منظر باره بردهایم
فرهنگنویسان میتوانند به متونی بسیار بیش از هر نو پیکرۀ گز ینششدهای دسم یابند.
منابع متنی اینترنم همواره بهروز هستند.
اســتفاده از منابع اینترنتی موجب صــرفهجو یی در زمان و هز ینههای مادی میشــود .زیرا
نیازی به ایجاد پیکرهای مستقل نیسم.
استفاده از اینترنم در مقایسه با پیکره این احتمال را افزایش میدهد که بتوان به واحدهای
معنایی بیشتری برخورد کرد و اطالعات زبانی بیشتری بهدسم آورد.
در دهۀ اخیر شاهد انقالبی بودهایم که بهنظر میرسد متأثر از پیشرفم ابزارهای قدرتمند
اینترنتی ،مانند موتورهای جسموجوی گوگل و پیمایشگرهای متمرکزی مانند بابوک بودهاند
( .)De Groc 2011این ادعا درســم اسـم .همانگونه که میدانیم ،تعداد منابع متنی که هنگام
جسموجوی فضای اینترنم در اختیار فرهنگنویس قرار میگیرد بسیار زیاد و متنو اسم و
متنـاســب بـا تغییر جزئیـات واژۀ جســموجوشــده ،باز هم دادههای بیشــتری در اختیار
تعریفنگـار قرار میگیرد و این صــرفنظر از شــاهـدهـای بیاعتبـاری مانند شــاهدهای
مخدوش ،تکراری ،ماشـینی و جز آنها اســم .دســترسی به این حجم از منابع متنی بهو یژه
درمورد مدخلهای معاصــر ،صــورتهای گفتاری ،تفاوتهای ســبکی و کاربردشــناختی و
مانند آنها بسیار قابل توجه و مفید اسم.
گســتردگی شــاهدها و تنو بینظیر متونی که با جســموجو در اینترنم ،در مدت زمانی
بسـیار کوتاه در اختیار فرهنگنویسان قرار میگیرند ،این فرصم را فراهم میکند که در میان
ً
انبوهی از شـاهدها به موارد زبانی دیگری ،خارج از آنچه مستقیما جسموجو شدهاسم نیز
برخورد کنند و به این ترتیب ،بهطور ضــمنی فرهنگنویس قادر میشــود که دامنۀ اطالعات
زبانیای را که در فرهنگ بهدسـم داده میشود گسترش دهد .برای نمونه ،جسموجوی یک
عنوان شـغلی میتواند در زمانی بسـیار کوتاه انبوهی از اطالعات و اصــطالحات تخصصی
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مربوط به آن پیشــه یا حرفه را در اختیار فرهنگنویس قرار دهد که بهســختی میتوان در متون
مکتو شــاهـدهـایی برای آن یـافم و جمعآوری میدانی آنها نیز کاری زمانبر و پرهز ینه
اســم .نمونـهای دیگر مواردی اســم کـه جســموجو دربارۀ یک واژه ،فرهنگنویس را با
اشــتقاقهای جدیدی از آن مواجه میکند .نمونۀ بســیار در دســترس آن ،انبوه همآییها با
ّ
فعلهای سـبک و فعلهای مرکب برسـاختهای اسم که بهوفور در گفتار فارسیزبانان امروزه
بهکار میرود .از موارد دیگر میتوان به صـورتهای امالیی متفاوت با صورت صحیح معیار
اشــاره کرد کـه در پیکرۀ متون شــاهـد ندارند و فرهنگنویس با جســموجو در اینترنم به
شــاهدهایی از کاربرد طبیعی آنها برمیخورد که گاهی حتی نیازمند برچســبهای ســبکی
چون عوامانه یا برچسبهای کاربردشناختی (مانند «در تداول  )»...هستند.
مورد دیگر بهروز بودن منابع اینترنتی اسـم که امکان مطالعه و بررسی واژههایی را فراهم
میکنـد که بهرغم آگاهی گو یشــوران از آنها و بهکارگیری آنها ،پیدا کردن شــاهدهایی از
کاربرد طبیعیشــان در پیکره اغلب با دشــواری بســیار همراه اســم؛ از آن جمله هســتند
اصـطالحات و عبارات کنایی که در تداول جوانان هر دوره بهکار میرود و در گفتار و نوشتار
غیررســمی در محی های مجازی اینترنم یا شــبکههای اجتماعی بهوفور و با بســامد باال به
چشم میخورد.
نکتۀ بعدی صـرفهجو یی در زمان و هز ینه با استفاده از شاهدهای اینترنتی اسم .پوشیده
نیســم که تایه و گردآوری پیکره بس ـیار زمانبر و نیازمند هز ینههای مادی انبوه اســم .البته
باید توجه داشـم که استفاده از دادههای اینترنتی برای تألیف فرهنگ ،چیزی نیسم که بتوان
با اتکا به آن از پیکرۀ مبتنی بر متنهای منتشـرشـده چشـمپوشـی کرد .اما بهعنوان بخشی از
پیکره و در کنار شــاهدهای برگرفته از منابع مکتو  ،میتوان از شــاهدهای اینترنتی نیز باره
برد ،بیآنکه زمان یا هز ینهای به پروژۀ فرهنگنویسی اضافه شود.
ترپ و فوئرتس  -اولیورا ( )Tarp and Fuertes-Olivera 2016, p. 208این موارد را جزو معایب
استفادۀ مستقیم از اینترنم بهعنوان پیکره برمیشمرند
کیفیم و اصالم منبع را در متنهای برگرفته از اینترنم نمیتوان کنترل کرد.
مؤلفان برخی متنها اشخام حقیقی نیستند.
گاهی نو زبان مؤلفان برخی متنها از تخص  ،ماارت و دانش زبانی بیباره اسم.
ممکن اسم متنها و یرایش و بازبینی نشده باشند.
بسامدگیری از واژههای بهکاررفته در متنهای اینترنتی دشوار اسم.

مقاله

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۱۳۱۱ ،۱۷
بررسی مزایا و معایب استفاده از منابع اینترنتی ...

19

در توضـیح موارد باال توجه به چند نکته ضــروری اســم .نخسم اینکه شاید استفاده از
واژۀ معایب چندان دقیق نباشـد .موارد یادشده در باال ناشی از ماهیم فضای اینترنم هستند
و آنچه باید در نظر داشـم این اسـم که در برخورد با منابع اینترنتی الزم اســم حســاسیم
بیشـتری به خرج داد و در استفاده از آنها مدیریم و پایش دادهها را در نظر داشم .بنابراین،
شاید صحیحتر باشد که موارد باال را حساسیمهای استفاده از منابع اینترنتی در نظر گرفم.
ازآنجاکه کاربران اینترنم ،طیف بیشماری از افراد گوناگون هستند ،بیگمان نمیتوان از
همۀ متنهای موجود در اینترنم شــاهد آورد .برای نمونه ،یکی از حســاســیمهایی که در
اسـتفاده از منابع اینترنتی مطرح اسم ،مسئلۀ اصالم منبع و مؤلف آن اسم .نویسندۀ بیشتر
شـاهدهای برگرفته از صـفحههای شـخصـی در اینترنم ناشناختهاند یا نامهای غیرواقعی یا
مستعار دارند و نمیتوان به آنها ارجا داد .برخی شاهدها را نیز اشخام حقیقی ننوشتهاند
ً
یا بسـیاری از شاهدها در صفحهها و وبگاههای گوناگون عینا تکرار شدهاند .ازاینرو ،بسامد
ً
واژه صرفا عددی نیسم که در صفحههای جسموجوگر نمایش داده میشود.
بهعالوه ازآنجاکه فرهنگنویسـان درپی اسـتفاده از شاهدهای گو یا و صحیحاند و بیشتر
متنهای اینترنتی ناویراستهاند ،گاهی یافتن چنین شاهدهایی دشوار اسم.
افزونبراین ،شـــاهـدهـای اینترنتی تغییرپـذیرنـد و گـاه نمیتوان بـه آنهـا ارجـا داد.
جســموجوگرهـا الگوریتمهای پیچیده و عوامل متعددی را برای ترتیب نمایش نتایج بهکار
میبرنـد ،عواملی مـاننـد بســامـد بـاالی بـازدید از یک وبگاه ،منطقۀ جغرافیایی که در آن
جسـموجو صـورت گرفته ،سابقۀ جسموجوهای پیشین انجامشده از یک  ،IPصفحههای
اندیسگذاریشــده در آن موتور جســموجو ،ممنوعیمهای کشــوری ،رتبهبندی براســاس
کیفیم وبگاهها ،بهروز بودن و امنیم وبگاهها ،شــبکههای اجتماعی و محی های کاربری،
ترجمهها ،و کیفیم و تعداد پیوندهای وبگاه .برای نمونه ،جســموجوگر گوگل بیش از ۳۱۱
عـامـل را برای رتبـهبندی و ترتیب نمایش نتایج هر جســموجو بررســی و اعمال میکند.
ازاینرو ،گاه جســموجوی یک واژه در زمانها و مکانهای گوناگون نتیجۀ متفاوتی دارد .با
این توصیف ،بهراحتی نمیتوان به شاهدهای اینترنتی ارجا داد.
بیگمـان شــاهـدهـای برگرفتـه از پیکره قابلاعتماد و معتبرتر از شــاهدهای برگرفته از
اینترنماند .در این میان این پرسـش اسـاسـی وجود دارد که با توجه به نو فرهنگ و کاربران
آن ،بـه چـه دامنـهای از واژگـان نیاز اســم؟ آیا واژگان گفتاری ،اصــطالحات یا تلفظها و
صــورتهای امالیی یا عوامانه ،واژههای دارای برچســبهای کاربردشــناختی و جز آنها در
محدودۀ واژگان فرهنگ هسـتند یا خیر .اگر پاسـخ مثبم اسم ،مانند آنچه در فرهنگ جامع
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زبان فارسکی شـاهد آن هسـتیم ،باتر اسـم با وجود حسـاسـیمهای یادشده ،از شاهدهای
اینترنتی باره گرفته شـود .زیرا منابع اینترنتی امکان دسـترسـی گسترده به شاهدهایی را فراهم
ً
میکنند که دستیابی به آنها صرفا با اتکاء به شاهدهای برگرفته از پیکرههای رایج اگر ناشدنی
نباشد ،بسیار دشوار اسم.
۴ـ شاهدهای اینهرنهی در فرهنگ جامع زبان فارسی

همانگونه که اشاره شد ،فرهنگ جامع زبان فارسی نخستین فرهنگ فارسی اسم که در آن از
شـاهدهای اینترنتی در کنار شـاهدهای برگرفته از پیکره باره برده شدهاسم .شیوۀ استفادۀ از
شــاهدهای اینترنتی فرهنگ جامع در ابتدا بهصــورت اســتفادۀ مســتقیم از دادهها و نتایج
جســموجوگرهای اینترنتی بودهاســم .یعنی پیکرهای از دادههای اینترنتی گردآوری نشــده
بودهاسم .در شیوهنامۀ این فرهنگ (مقدمۀ جلد  ۱و  )۳هرچند به استفاده از شاهدهای اینترنتی
ً
اشـاره شده ،اما شیوهنامهای برای آن عرضه نشدهاسم .بهدلیل محدودیمهای زمانی ،اصوال
رو یکرد فرهنگ جامع این بودهاسـم که جسموجوی شاهد در اینترنم برای هر مدخل تناا
زمانی ضــرورت پیدا میکند که شــاهدهای برگرفته از پیکره برای آن مدخل ،بهو یژه در دورۀ
معاصر ،کامل نباشد .در جلد اول جسموجوی شاهدها تناا از طریق جسموجوگر گوگل و
با تکیه بر تشخی تعریفنگاران فرهنگ صورت میگرفتهاسم.
همانطور که گودمان ( )Gudmann 2014, p. 31بهدرســتی گفتهاســم هنوز هم انســانهای
واقعی در بهصــورت خالقانه و بدون هیچ منبع ازپیشموجود و قطعی و هیچ پاســخ صــحیح
حکشـده روی سنگ فرهنگها را تألیف میکنند .به عبارت دیگر ،ابزارها و روشهای نو ین
و بنیانها و اصول مبتنی بر تجربه و منابع و دادههای جدید هیچکدام بهتناایی نمیتوانند یک
فرهنـگ تألیف کنند .با وجود پیشــرفم شــگفمانگیز فناوری و بهدنبال آن تغییر روشهای
فرهنگنو یسـی ،همچنان انسـان مامترین عامل تألیف فرهنگ اســم ،یعنی فرهنگنو یسان
ماهر ،دارای دانش زبانی ،باتجربه و آموزشدیده.
البتـه باید به این نکته توجه داشــم که در تألیف فرهنگ بین اســتفاده از توانش زبانی و
بهکارگیری دانش تخصــصــی تفاوت وجود دارد .کیلگاریف ( )Kilgarriff 1997, p. 111معتقد
اســم که برای تألیف فرهنگ و اســتخراج معنی از دادهها و براســاس چگونگی رفتار واژهها،
تعریفنگار پیوسـته بین دو منبع اولیۀ تصـمیمگیری و تشـخی در حرکم اسم؛ یعنی بین
اسـتفاده از توانش زبانیاش بهعنوان یک گو یشـور زبان و اسـتفاده از دانش تخصـصیاش و
رجو به بافم بهعنوان یک فرهنگنویس.
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ازاینرو ،در تـألیف فرهنگ جامع نیز مانند دیگر فرهنگها در دیگر نقاط جاان ،با تکیه
بر دانش تعریفنگاران و دقم و یراسـتاران در بازبینی تعریفها و شـاهدها ،به جسموجوی
شـاهد در اینترنم پرداخته شـدهاسـم .نتیجۀ این رو یکرد چشمگیر بودهاسم و در جلد اول
فرهنگ شــاهد آن هســتیم و از آن جمله اســم افزایش چشــمگیر تعداد برشهای معنایی،
صــورتهای گفتاری و امالیی متعدد ،انوا اطالعات کاربردشــناختی و ســبکشــناختی،
ترکیبات ،و همایندها.
پس از آن و یراســتاران و مســئوالن گروه نظر به حســاس ـیمهای اســتفاده از شــاهدهای
اینترنتی که پیشتر برشــمرده شــدند و از آن میان بهو یژه با توجه به مســئلۀ کیفیم و اصــالم
منابع ،مشـکل مؤلفان شــاهدهای اینترنتی و ســطح زبان بهکاررفته در این شــاهدها به لحا
تخصـ و ماارت ،دانش زبانی ،و حتی گاهی صحم آنها بهلحا مالکهای دستوری و
جز آنها ،اولو یتی را به مالکهای جســموجوی شــاهد در اینترنم افزودند که براســاس آن
اولو یـم بـه شــاهدهایی تعلق میگرفم که از منابع معتبری مانند مقاالت موجود در وبگاه
نورمگز اسـتخراج شـده باشند .به این ترتیب ،تعریفنگاران از جلد  ۳فرهنگ موظف شدند
اولو یتشــان برای انتخا شــاهد درمورد واژههای بینشــان (نه صــورتهای خام مانند
گفتاری ،عوامانه و مانند آن یا صــورتهایی که در تداول گروههای خام بهکار میروند )1به
شاهدهای بهدسمآمده از مقاالت نورمگز تعلق گیرد.
هرچند رویکرد اخیر مسـئلۀ حساسیم در کیفیم و اصالم منبع یا سطح زبان بهکاررفته
توسـ مؤلفان را برطرف میکند ،اما گاه مسائلی نیز در این میان مغفول میماند که در ادامه
به آنها خواهیم پرداخم .پیش از آن برای روشــنتر شــدن مطلب به مثالهای زیر که جام
نمونه و به صورت تصادفی از فرهنگ جامع زبان فارسی انتخا شدهاسم توجه کنید
ابهنار (در این جلد اولو یم به شاهدهای برگرفته از نورمگز تعلق گرفتهاسم)

در گوگل با صــورت فعلی ابتکار زدن روبهرو میشــو یم و شــاهدها نشــان میدهد که در
گفتار رسمی کاربرد ندارد و باید به آن برچسب «خودمانی» افزود .در نورمگز ابتکار بیش از
سیهزار بار بهکار رفته ،ولی ابتکار زدن (نه «دسم به ابتکار زدن») شاهدی ندارد.

 .1درمورد صــورتهای خام ،مانند گفتاری و عوامانه ،یا صــورتهایی که در تداول گروهی خام بهکار میرود،
مانند اصطالحات جدید جوانان و فضای مجازی که گاه حتی در پیکره هم شاهدی ندارند ،تعریفنگار با تکیه بر شم
زبانی و توانش خود به جسموجوی شاهد در اینترنم میپردازد و بی هیچ محدودیتی شاهد را انتخا میکند.
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آخرسر و آخرکار ی

در این مدخلها دو زیرمدخل آخرسرش و آخرکاریها وجود دارد که شاهدهای آنها برگرفته
از اینترنماند .ازآنجاکه این زیرمدخلها در جلد اول قرار دارند ،در هنگام تعریفنگاریشان
از نورمگز استفاده نمیشدهاسم ،هرچند که در نورمگز نیز شاهد ندارد.
اتوبوسی

این مدخل در فرهنگ جامع زبان فارسککی فوت شــدهاســم ،اما برای نگاهی به تفاوت نتایج
جســموجو ،موردی خو و قابل تأمل اســم .این واژه در گوگل شــاهدهای بســیاری دارد
«قطار  /نفربر اتوبوس ـی»« ،ناوگان اتوبوس ـی»« ،ســفرهای  /تصــادفات اتوبوس ـی»« ،دفا
اتوبوســی (در فوتبـال)»« ،کتـابخـانـۀ اتوبوســی»« ،فیلمهـای اتوبوســی»َ « ،جک  /تایر
ً
اتوبوس ـی»« ،مدیریم  /س ـیاســم  /آرای اتوبوس ـی»« ،خانهای با نقش ـۀ اتوبوس ـی» .ظاهرا
دسمکم با  ۷برش معنایی روبهرو هستیم.
بیشـتر شـاهدهای این واژه در نورمگز «اتوبوس ی (نکره)» هستند و چند شاهد نیز از
ً
«تبلیغات اتوبوس ـی»« ،مدیریم اتوبوس ـی» و «تایر اتوبوس ـی» یافم شــد .بنابراین ،ظاهرا
دسمکم با  ۳برش معنایی روبهرو هستیم.
نگـاهی ســاده بـه همین چند نمونه نشــان میدهد که تفاوت تأملبرانگیزی بین این دو
رو یکرد جسموجو از نظر نتایج و شاهدهای بهدسمآمده وجود دارد.
بـاید توجه داشــم که نورمگز پایگاهی برای ثبم و ارائۀ مقاالت حوزۀ علوم انســانی و
اسـالمی اسـم .در همین مرحله دو مسـئلۀ مام وجود دارد؛ اول اینکه شاهدهای برگرفته از
این وبگاه همگی از مقالهها هسـتند .ازآنجاکه زبان مقالهنو یسی و دایرۀ واژگان بهکاررفته در
مقالهها رسمی و علمی اسم ،امکان مواجه شدن تعریفنگار با کاربردهای نشاندار محدود
میشود .نیز ممکن اسم تعریفنگار در گام نخسم متوجه کاربردهای نشاندار یا برشهای
معنایی خام نشــود ،مانند آنچه در صــورت فعلی ابتکار زدن در مدخل ابتکار به آن اشــاره
شـد .این محدودیم میتواند بسیار تأثیرگذار باشد و احتمال از دسم رفتن برخی اطالعات
از این دسم را باال ببرد.
دوم اینکه مقالههای این وبگاه نیز به لحا محتوا محدودیم دارند و تناا شــامل مقاالت
حوزۀ علوم انســانی و اســالمی هســتند .همین مســئله نیز به نوعی دیگر محدودیمهایی را
بهطور ضمنی در این مقاالت ،به لحا سبک نگارش و دایرۀ واژگان بهکاررفته به همراه دارد.
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باید توجه داشـم که هرچند برخی شـاهدهای اینترنتی بهلحا اصالم و کیفیم منبع با
شــاهدهای پیکره یا شــاهدهای برگرفته از مقالههای چاپشــده قابل مقایســه نیســتند ،اما
شاهدهایی هستند که در بسیاری از موارد بازتا زبان فارسی روزمره و زندۀ امروزند و از این
لحا بسیار ارزشمند و درخور توجه و بررسی هستند.
حسـاسیم در انتخا شاهد نباید منجر به نوعی بنیادگرایی ادبی یا زبانی شود به گونهای
که شــاهدهایی اولو یم ورود به فرهنگ پیدا کنند که برگرفته از منابعی با شــیوهای خام از
نگارش یا با دایرۀ واژگان و نوعی خام از ادبیات باشند.
باید همواره در نظر داشــم که فرهنگ در یک زبان محل قضــاوت و گز ینش شــاهدها بر
پایۀ معیارهایی مانند کیفیم ادبی متن یا سـطح دانش مؤلف آن نیسم .در فرهنگها ،زبان با
تمام کارکردهای آن و در تمام سـطوح سبکی از اعتبار واحدی برخوردار اسم ،زیرا همۀ این
موارد کاربردهای طبیعی و اصیل زبان هستند و امتیازدهی به متون از لحا شیوایی و زیبایی
یا ارزش ادبی یا دستهبندیهای سبکی ،در انتخا شاهدهای فرهنگ نباید دخیل باشند.
به عالوه این نکته را هم نباید از نظر دور داشــم که چنین قضــاوتهایی باعث میشــود
بخشـی از زبان نادیده گرفته شـود و شاهدهای فرهنگ ،تصو یری از زبان ارائه دهند که کامل
ً
نیسـم .اگر اولو یم انتخا شاهدها صرفا به مقاالت علمی داده شود ،این خطر وجود دارد
کـه برای نمونه کاربرد واژگانی که به لحا ســبکی بیشــتر در متون یا مقاالت علمی بهکار
میروند ،در فرهنگ برجستهتر و پربسامدتر از واقعیم شود.
همچنین ویراستاران شاهدهایی را که تعریفنگاران انتخا میکنند ،در مرحلهای دیگر
بـازبینی میکننـد و در برخی موارد از میان این شــاهدها نیز ،تناا تعدادی در اولو یم برای
انتخا ناایی قرار میگیرند که از مؤلفانی شـناختهشـدهتر و یا از نشریاتی معتبرتر استخراج
شــده باشــند .مجموعۀ این محدودیمها میتواند ،نه در همه موارد ،اما در برخی مدخلها
بـاعـث از دســم رفتن برخی اطالعات و یا در نگاهی کالن به مجموعهای از شــاهدهای
فرهنگ و بسامد واژگان این شاهدها ،به نتایجی متفاوت با واقعیم منجر شود.
بنـابراین ،به نظر میرســد هرچند که رو یکرد جدید فرهنگ جامع به رفع حســاســیم
درمورد کیفیم و اصــالم منابع شــاهدها یا ســطح زبان و واژگان بهکاررفته توســ مؤلفان
کمک میکند ،اما نادیده گرفتن برخی نکتهها آسیبهایی برای فرهنگ به دنبال داشتهاسم.
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نهیجهگیر ی

. نیازمند اســتفاده از دادههای اینترنتی نیز هســتند، در کنار پیکرهها،تعریفنگاران فرهنگها
 حساسیمها و مشکالتی نیز،البته استفاده از شاهدهای اینترنتی در کنار مزایای چشمگیر آن
 چشمپوشی از شاهدهای اینترنتی درسم و علمی نیسم، با وجود تمام این مشـکالت.دارد
 با توجه به حشو موجود در بافمهای طبیعی،و ازآنجاکه تشـخی معنی واحدهای واژگانی
 بخش خالق بارهگیری از، دشــوار اســم،زبان و مســائل بســ اســتعاری و مجازی معنا
شـاهدهای اینترنتی یعنی توصیف و تحلیل معنی و طبقهبندی بافمها و شاهدهای مورد نیاز
. همچنان به عادۀ تعریفنگاران و و یراستاران فرهنگ اسم،برای فرهنگنو یسی
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