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 کيدهچ

های  محور بر اساس واژه نامه فارسی به انگلیسی پیکره هدف از انجام پژوهش حاضر آن بود تا: یک واژه 

های انگلیسی آنها و همچنین یک فرهنگ اغالط از اشکاالت امالیی،  عناوین مقاالت فارسی و معادل 

با مقوله نحوی واژگان )واژگان فارسی و معادل  آنها( هر دو در قالب  معنایی و مرتبط  انگلیسی  های 

نمونه ماشین  روش  از  استفاده  با  شود.  تهیه  سلسلهخوان  تصادفی  واژه برداری  از  فارسی  مراتبی  های 

در   واژه ع  10000موجود  و  فارسی  معتبر  مجالت  مقاله  از  نوان  )برگرفته  آنها  معادل  انگلیسی  های 

  9نامه )حاوی  افزار اکسل برای تولید واژه عمل آمد. از نرم عنوانِ معادل انگلیسی( استفاده به  10000

)حاوی   اغالط  فرهنگ  و  و    8ستون(  فرهنگستان  مصوبات  اساس  بر  همچنین  شد.  استفاده  ستون( 

نامه توسط محقق تهیه و پس از بازبینی و آزمایش  ای برای تدوین واژه نامه نویسی شیوه اصول فرهنگ

استفاده قرار گرفت. در  بر روی نمونه کوچکِ داده  نیز اخذ نظر یک متخصص زبانشناس، مورد  و  ها 

در    نامهمعادل انگلیسی تولید شد. در این واژه   17991مدخل فارسی و    11949ای با  نامه واژه نهایت،  

و    42مجموع   ر.ک.  عالمت  از  کلمات    109بار  تعداد  بیشترین  شد.  استفاده  مساوی  عالمت  از  بار 

( اسم  مقوله نحوی  به  مقاالت،  مقوله نحوی صفت    5/67مورد،    8072عناوین  بودند.  مربوط  درصد( 

درصد( در جایگاه سوم    5/4مورد )   538درصد( و گروه های اسمی با    18/25مورد )  3009)ص.( با  

ها را تشکیل داد. فرهنگ درصد از کل مدخل 3های نحوی در مجموع کمتر از قرار گرفت. سایر مقوله 

نیز در   پژوهش حاضر  و    296اغالط  تولید شد.  268ردیف  فارسی  متمایز مدخل  این    واژه   296از 

یعنی    262ردیف   آن    52/88ردیف  از  پس  بود.  مربوط  امالیی(  )خطای  نوع سوم  به خطای  درصد 

درصد( به صورت مشترک در جایگاه دوم    74/5مورد )  17معنایی و خطای نحوی هر یک با    خطای

رسم به  بیشتر  توجه  به  نیاز  اغالط،  فرهنگ  تولید  با  حاضر  پژوهش  گرفتند.  و  القرار  فارسی  خط 

 طاهای امالیی و تایپی منعکس کرد.خصوص در بحث خانگلیسی نشریات را به 

پیک زبان  :يديکل  اناژگو واژهرهشناسی  ماشینای،  خطا،  نامه  تحلیل  اغالط،  فرهنگ  خوان، 

 . دستوری، خطاهای امالئی خطاهای
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 .فناوری، شیراز، ایرانرسانی علوم و  ای اطالع ای، مرکز منطقهدانشیار گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه
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محور فارسی به انگليسی کلمات عناوین نامه پيکرهواژه معرفی
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 قدمه م
این نوع فرهنگفرهنگ از  اقسام مختلف دارد. یکی  انواع و  لغت  پیکرهها، فرهنگهای  کننده  محور است که تهیه های لغت 

برای تهیه مدخلواژه پیکرهنامه  از یک  استفاده میی  ها  لغات آن  و محتوای  نوع واژهواژگانی  این  برای چیدمان  نامهکند. در  ها 

ها در ابتدا درج  ترین معادلو مرسوم  ترین شود. معموالً متداولاستفاده می  مختلفی  های مختلف یک واژه نیز از معیارهای معادل

خصوص در مباحث زبانشناسی  ی وجود دارد که یکی از آنها بهها نیز معیارهای گوناگونترین معادلشوند. برای تعیین متداولمی

برمیپیکره پیکره  در  معادل  رخداد  فراوانی  به  فراوانی  ای  و  باشد  داشته  وجود  معادل  دو  واژه  یک  برای  اگر  نمونه،  برای  گردد. 

با  را    1000عادل با فراوانی  نویس م باشد غالباً )و نه همیشه( فرهنگ  10و معادل دیگر    1000رخداد یک معادل در پیکره عدد  

آن بود تا    از انجام پژوهش حاضرنخست  هدف    سبر این اسا  کند. ذکر می  10پیش از معادل با فراوانی  سازی  رعایت اصول نرمال

از  ض استفاده  پیکرهدادهمن  در  موجود  )  های  و    10000)حاوی    (1392فالحتی  فارسی  مقاله  معادل    10000عنوان  عنوان 

های فارسی موجود در عنوان، که در آن هر یک از واژه  تهیه شودمحور  ای پیکرهنامه( واژهدار وزارت عتفمجالت رتبه  انگلیسی

انگلیسی هر واژه نیز ذیل آن مدخل ثبت گردو معادل  شدهیک مدخل فرض   از اشکاالت امالیی،  هدف دیگر آن بود تا  .  دهای 

انگلیسی آنها( یک فرهنگ اغالط تهیه شود.معنایی و مرتبط با مقوله نحوی واژگان )واژگان فارسی و معادل بدیهی است   های 

واژهتولید   میاین  انگلیسی  نامه  زبان  به  علمی  مقاله  تألیف  حال  در  که  محققانی  از  دسته  آن  و  مقاالت  نویسندگان  برای  تواند 

در وزارت عتف و بهداشت    تگذاری نشریاتواند در امر سیاستنیز میهمچنین فرهنگ اغالط تولیدشده  واقع شود.  هستند مفید  

 مفید واقع شود. 

 

 پیشینه پژوهش 
ای از مخاطبان برای ها است که هر کدام بسته به نوع و ماهیت خود به مجموعهنامهنویسی تولید انواع واژهفرهنگهدف از  

داند که هم در درک  نامه را دارای منفعتی دوسویه می( واژه2008(. دیما )2012،  1رساند )دیما زدایی از مفهوم واژه یاری میابهام

های تخصصی دو یا  نامهها برای واژهنامه( از میان انواع واژه 1989)  2آید. همچنین مارتینو هم در تولید متن به کمک کاربر می

توانند واژگان و چارچوب موضوعی های تخصصی مینامهل است. او بر این باور است که این نوع واژهئخاصی قا  چندزبانه اهمیت

 های تخصصی را به خوبی ترسیم کنند. ها و حوزهرشته 

  دارای  های چاپینامهدارند که بیشتر واژههای چاپی و برخط بیان مینامه( در تمایز بین واژه2015)  4و آگربو  3برگنهولتس 

چندگانه روی  کارکردهای  بر  آنها  از  غالباً  رو  این  از  و  همراهاند  نمی  تلفن  استفاده  تبلت  را و  زیادی  بسیار  فضای  که  چرا  شود 

و  می دادههزینه  لذاطلبد  واژههای جستجوی  عوض  در  است.  بیشتر  آنها  در  حوزهنامهها  روی  بر  تمرکز  با  الکترونیک  های  های 

  البته،   گیرند.در ابزار الکترونیک بیشتر مورد استفاده قرار می  به همین دلیلخاص از حجم کمتر و سرعت بیشتر برخوردارند و  

  دانسته، به این نکته نیز های زیاد تبلیغاتی در آنها  های برخط را درج آگهینامهواژه  ( یکی از نقاط ضعف2021)  6و دولینگر  5فرت

تواند سبب مخدوش شدن  میهای برخط  نامهتند محتوای واژهتغییر مستمر و حتی غیرمشخص و گاه غیرمس  که  کنند اشاره می

با این حال آنها کاربرپسند بودن و سهولت جستجو  اعتبار واژه از ویژگینامهدر واژهنامه شود.  ت این نوع  های مثبهای چاپی را 

 دانند. ها مینامهواژه

( اثر استفاده از 2021)  9و ژانگ   8، زو7های مختلف پرداختند. برای نمونه ژانگ ها در حوزه نامهبرخی محققان به کاربرد واژه 

نمونه    87آزمودنی متعلق به    3475ای حاوی  کار بر روی نمونهها را بر فراگیری واژگان زبان دوم بررسی کردند. آنها با  نامهواژه
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نامه در فراگیری واژگان زبان دوم تأثیر مثبت داشته است. آنها همچنین ها، استفاده از واژهمستقل دریافتند که در تمامی گروه

کرده و به این نتیجه رسیدند که چنین   نامه، محیط یادگیری و ... را نیز بررسینامه، شکل واژهمتغیرهای متعددی نظیر نوع واژه

 ادگیری واژگان تأثیر مثبت دارند. عواملی نیز بر میزان ی

نیاز دارد.  تهیه واژه  پیچیده و طوالنی است و به طی مراحل مختلف  برای تهیه یک 2010)  10چرماکاز نظر  نامه فرایند   )

ها را در سه دسته کلی  این سیاست  560ها را اتخاذ نماید. او در صفحه  ای از سیاست نویس الزم است مجموعه نامه، فرهنگواژه

کند. این  نویس، واژگان را از آنها استخراج میکند. طبق نظر او گام نخست به تعیین منابعی مربوط است که فرهنگمطرح می

نماینده خ انتخاب شوند و  زیاد  با دقت  باید  از حوزه موضوعی واژهمنابع  نکتهوبی  باشند. دومین  چرماک ذکر  ای که  نامه مزبور 

واژهمی نوع  تعیین  مدخلکند  و  فرهنگنامه  مثال،  برای  است.  آن  میهای  که  کند  تعیین  باید  یکنویس  فرهنگی  زبانه  خواهد 

نوشتن فرهنگ دوزبانه است   یا حتی چندزبانه. در صورتی که هدف  یا دوزبانه  آیا فرهنگ مورد نظر یک طرفه )برای بنویسید 

نمونه فارسی به انگلیسی( است یا دو طرفه )فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی(؟ آیا هدف تولید یک فرهنگ جامع است یا  

آنکه  زمانی و درزمانی(؟ ضمن  یک فرهنگ فشرده؟ آیا واژگان زبان معاصر مدنظر است یا واژگان تاریخی یا ترکیبی از هر دو )هم

ها باید نماینده حوزه نویس قرار گیرد نظیر اینکه دادهنامه باید پیوسته مدنظر فرهنگاصولی کلی و مشترک نیز در نگارش واژه

نامه باشد و نباید تجویزی عمل شود بدین معنی که در ذکر و تعریف واژگان باید از برداشت شخصی اجتناب شده و  موضوعی واژه

لغات،   از  استفاده  واژهنوع  در  و  رصد  زبان  سخنوران  در  توسط  گردد.  ذکر  واژه  مقالهنامه  یک  لغت،  فرهنگ  نوع  نامه  حاضر 

زمانی تعیین شد بدین معنی که از لغات موجود  طرفه )از فارسی به انگلیسی( و هم  خوان دوزبانه )فارسی به انگلیسی( یک ماشین

آمد. همچنین هدف اگرچه در درازمدت تولید فرهنگ جامع است    در مقاالت اخیر وزارت عتف در این پژوهش استفاده به عمل 

از این واژههدف تولید نمونهمرحله  اما در این   از روش  ای  نامه در مقیاس کوچکتر بوده است. با این همه سعی شد با استفاده 

نمونه آماری  تالش شود. نکته دیگر اینکه در این فاز از تولید   11مراتبی برای تحقق اصل نماینده بودنگیری تصادفی سلسلهنمونه 

واژه واژه کاربرد  برای  مثال  و  بافت  ارائه  هدف  و  نامه،  انگلیسی  واژگانی  معادل)های(  نحوی،  مقوله  بیان  به  صرفاً  و  نبوده  ها 

 صورت)های( معادل )در صورت وجود( تمرکز شد.

های  تواند خاص یا عام باشد. همچنان که برای گروه. مخاطب میپردازد( مینامهواژهمخاطب  سپس چرماک  به معیار سوم )

تر غالب است حال آنکه در  تر و سادههای عمومیتر واژهکند به طوری که برای سنین پاییننامه فرق میسنی مختلف نیز نوع واژه

از واژگان تخصصی  نامه تخصصی مثالً پزشکی با مجموعهیک واژه از این منظر، برای پژوهش حاضر  ای  سروکار خواهیم داشت. 

نامه در نظر گرفته شدند. بنابراین، این  مخاطبان واقعی واژه  ،نویسندگان مقاالت علمی و محققان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی

های زبان فارسی  تمام واژهنامه تخصصی با دامنه محدود به حساب آورد و هدف آن هرگز شامل کردن  نامه را باید نوعی واژهواژه

نبوده است. بلکه هدف صرفاً گردآوری واژگان موجود در عناوین ده هزار جفت مقاله علمی معتبر وزارت عتف بوده است. نکته  

های انگلیسی با فراوانی پایین نیز به سه دلیل از جریان تحقیق حذف  دیگر آن است که با توجه به حجم متوسط داده ها، معادل

ای های مهم مقاله است به گونهدلیل اول اینکه به هر حال این کلمات در عنوان مقاالت ظاهر شده بودند که یکی از بخش نشدند: 

. دوم آنکه  14و کواک  13، کوئک12های کوئیکشود مانند نمایههای متعددی صرفاً بر اساس واژگان عنوان تولید میسازیکه نمایه

داده حجم  اینکه  دلیل  خبه  به  محدودیتها  واژه اطر  این  فراوانی  افزایش  امکان  است،  نبوده  بزرگ  پژوهش  حجم های  در  ها 

واژه تولید  اینکه هدف  سوم  دارد.  وجود  داده  از  پیکرهنامهبزرگتری  واژهای  یک  نه  و  بوده  و  محور  بسامدی  لفظ  نامه  از  استفاده 

 بوده است.  های متعدد یک واژه فارسیصرفاً برای تعیین ترتیب معادلفراوانی 
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 محور های پیکرهنامهواژه

پیکرهواژه از واژهترین تعریف به آنمحور در سادهنامه  از یک یا چند پیکره برای  هائی اطالق مینامهدسته  شود که در آنها 

متنی(، انواع مختلفی از شود. برای هر واژه متمایز نیز بسته به نوع پیکره )واژگانی است یا  استخراج واژگان متمایز استفاده می

های  نامهشود. برای نمونه، معادل واژگانی در یک یا چند زبان، جمالت نمونه، تلفظ کلمات و ... . در واژهها ثبت و درج میداده

گر از  اند. برای نمونه اها از آن استخراج شدهای بستگی دارند که معادلهای عنوان شده به نوع ساختار پیکره محور معادلپیکره

های زبان را شود. همچنین اگر کل واژه های منسوخ در آن ظاهر میها و معادلیک پیکره متنی معاصر استفاده شود به ندرت واژه 

بدانیم واژه پیکرهیک ظرفیت کلی  را پوشش مینامه  زبان  از واژگان  پیکره  محور آن بخش  دهد که در متون گردآوری شده در 

چه عمومی و چه تخصصی، چه درزمانی و چه همزمانی باید نماینده حوزه موضوعی ادعا شده باشد تا    پیکره  ،متبلور است. البته

 بتوان محتوای واژگانی آن را نماینده مناسبی از واژگان حوزه موضوعی مزبور قلمداد کرد. 

نامه اضافه  ی نیز به واژهکند تا اطالعات عددنویس کمک میخوان به فرهنگ در کنار اطالعات واژگانی، وجود پیکره ماشین

شایع از  یکی  معادلکند.  رخداد  فراوانی  به  عددی  اطالعات  انواع  برمیترین  پیکره  یک  در  اطالعات  ها  از  استفاده  میزان  گردد. 

با هدف  ها متفاوت است. به عبارت دیگر، محقق مینامهآماری نیز در واژه تواند از این اطالعات عددی در سطح محدود و صرفاً 

معادلم کردن  میرتب  اینکه  یا  کند  استفاده  تحلیلها  با  بسامدی  تواند  الگوهای  از  نیز  واژگان  انتخاب  در  مختلف  آماری  های 

های  کردن معادل  استفاده نماید. در پژوهش حاضر مبنا بر حالت اول قرار گرفت و از اطالعات بسامدی واژگان صرفاً برای مرتب

های با فراوانی یکسان بر اساس ترتیب حروف الفبا مرتب شدند. دلیل این انتخاب هم  معادل انگلیسی کلمات استفاده شد و سپس

تر  توان معادل دارای بسامد بیشتر را الزماً به معنی معادل مناسبهای پژوهش بوده است که بر آن اساس نمیحجم متوسط داده

 . تلقی کرد

 

 شدههای انجامپژوهش

پیکرهنامهواژهدرخصوص   نمونه های  به  ادامه  در  که  شده  انجام  ایران  و  دنیا  در  زیادی  کارهای  میمحور  اشاره    شود.هائی 

محور بسامدی را تشریح کردند. این محققان اذعان داشتند این نوع  های پیکرهنامه( شیوه تهیه واژه 2006و همکاران )  15کورنای

نامه  کنند. از این رو یک واژههای زبانی نقش مهمی را ایفا میشناسی زبان و نیز فناوریروان های  ریزی آزمایشها در طرحنامهواژه

باشد( برای زبان مجاری تهیه و معرفی کردند.  محور با دسترسی آزاد و رایگان را )که در هر دو حوزه فوق دارای کاربرد میپیکره

اثر دیگر خود، نظامی کامالً خود برای دستهکونرای و همکاران در  را  )کونرای و  کار  بندی موضوعی صفحات وب معرفی کردند 

 (. 2006همکاران، 

توان به ای از این محققان میه دادند. برای نمونه محور و بسامدی را ارائهای پیکرهنامهبرخی محققان نیز تاریخچه تهیه واژه

کرِنپژوهش   و  )2005)  16چِرماک  چِرماک  همچنین  و  تاریخچه 2011(  به  اشاره  ضمن  اثر  دو  این  نویسندگان  کرد.  اشاره   )

دسترس  ها وجود دارد. آنها تأکید کردند که درنامهمحور بسامدی، بیان داشتند که نیاز خاصی به این نوع واژههای پیکرهنامهواژه

پیکره نرمبودن  و  این نوع وها  آنها ضمن توصیف فرایند ساخت نامهاژهافزارهای مختلف، ساخت  را بسیار تسهیل کرده است.  ها 

های خود را نیز ارائه حل اند تشریح نموده و راهبسامدی خود، مشکالتی را که در حین کار با آن مواجه بودهمحور  نامه پیکرهواژه

معادل ترتیب  تعیین  برای  پیکره  در  واژه  هر  رخداد  فراوانی  از  آنها  معادل  ها دادند.  و  کردند  استفاده  مدخل  هر  دارای در  های 

این شیوه درست همان شیوه  ردیف کردند.  الفبایی  ترتیب  اساس  بر  را  یکسان  نیز مورد فراوانی  پژوهش حاضر  است که در  ای 

پژوهشی دیگر    استفاده قرار گرفت. پیکرهواژه(  2010)  18و گاردنر  17دیویس در  انگلیسی  نامه  را   آمریکایی معاصرمحور بسامدی 

واژه پربسامد موجود در انگلیسی آمریکایی معاصر را در خود دارد و هدف از نگارش آن   5000نامه بیش از  تولید کردند. این واژه

 میلیون واژه  385ای حاوی  نامه از پیکرهآموزان قرار گیرد. اطالعات این واژههای پرکاربرد زبان در دسترس زباناین بوده تا واژه
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حدود   حاوی  پیکره  این  است.  شده  حوزه  150000گرفته  از  که  بوده  نوشتاری(  و  )گفتاری  تلوزیون، متن  و  رادیو  چون  هایی 

و   معروف  مجالت  روزنامه،  کتاب،  گرفته  100سینما،  دانشگاهی  علمی  دروشِر  .اندشدهنشریه  کالسیک،  کار  چند  عنوان  ،  19به 

َپتن 20میرون  پیکرهنامهشمردن تفاوت میان واژه( ضمن بر1973)  22و پرَت  21،  انواع واژههای  ها، روند  نامهمحور بسامدی و سایر 

های بسامدی را برای تعیین ها را تشریح کردند. برای نمونه آنها تحلیلها و شیوه شمارش واژهنامهتحول در تولید این نوع واژه

ها اطالعات بسامدی به عنوان یک عامل مهم درنظر  آیی واژهیین همآیی واژگان بسیار مهم ارزیابی کرده، بیان داشتند در تعهم

های  ( نیز در کتاب خود برای محاسبه فراوانی واژگان و نیز تولید فهرست1973شود. در همین خصوص، میرون و پرَت )گرفته می

 بسامدی دستورالعملی کامل را ارائه دادند.  

های  توان به حوزه جمله میشود که از آنهای مختلفی مربوط میبه حوزهدارد و  نیز تنوع زیادی    در ایرانکارهای انجام شده  

 شود. هائی اشاره میعلوم دینی، زبان، ادبیات و متون علمی اشاره کرد که در ادامه به نمونه

 بسامدی رساله القدس محور  نامه پیکرهواژهتوان به  ای از کارهائی که در حوزه علوم دینی به انجام رسیده میبه عنوان نمونه 

ها را بر اساس حروف الفبا مرتب کرد. سپس با  نامه، ابتدا واژه( برای تهیه این واژه1355( اشاره کرد. سپنج )1355نوشته سپنج )

استفاده از دو خط، فراوانی رخداد هر واژه را جلوی آن نوشت. همچنین در کنار هر واژه از دو عدد دیگر نیز استفاده کرد که عدد  

دهنده شماره خطی است که آن واژه در آن دهد و عدد دوم نشانای را که واژه در آن موجود بوده نشان میاول شماره صفحه 

 اند. صفحه ظاهر شده است. این دو عدد با دونقطه از هم جدا شده

ادبیات می به کارهائی چون  یا در حوزه  نامه بسامدی،  واژه(،  1354)دهقانی،    تهیه فرهنگ بسامدی دیوان ناصرخسروتوان 

بررسی بسامدی و معنائی واژگان و ترکیبات عربی در  (، 1388)رحیمی،   های پهلویشناختی منتخبی از اندرزنامهتوصیفی و ریشه

فرهنگ بسامدی صور ( و  1393)ابراهیمی،    فرهنگ بسامدی صور خیال در دیوان فرخی سیستانی(،  1392)مارانی،    شعر رودکی

(  1354( اشاره کرد که هر یک از این کارها بر اساس یک پیکره انجام شده است. دهقانی )1397)ملکی،    ال در غزلیات سنائی خی

  در پژوهش خود موضوعاتی از قبیل سبک زبانی، عادات زبانی شاعر و همچنین حجم واژگانی شاعر را مورد بررسی آماری قرار

ا فراوانی رخداد واژگان را در دیوان ناصرخسرو مشخص کند. برای انجام این کار ابتدا  کوشید تداد. در کنار مباحث دیگر، محقق  

ای بوده است که این همان شیوهواژگان متمایز را فهرست کرد و سپس فراوانی هر واژه را محاسبه و جلوی هر واژه درج نمود.  

اس مورد  محقق  توسط  نیز  حاضر  پژوهش  در  لغات  بسامدی  اطالعات  درج  مارانی  برای  کار  در  آن  نظیر  که  گرفت  قرار  تفاده 

می1392) دیده  نیز  )  شود.(  رحیمی  مشابه،  طریقه  به  1388به  نیاز  و  میانه  فارسی  واژگان  گسترده  گنجینه  به  اشاره  ( ضمن 

ریشه جامع  از فرهنگ  منتخبی  واژگان  روی  بر  راه  این  در  و  رساند  انجام  به  را  خود  پژوهش  دوره،  این  واژگانِ  شناختی 

شناختی کلمات را نیز ثبت کرد و نامه او عالوه بر اطالعات بسامدی واژگان، اطالعات ریشههای پهلوی تمرکز کرد. واژهاندرزنامه

های ایرانی باستان، فارسی باستان، اوستائی، فارسی میانه ترفانی، پارتی، پازند و  های آن در زبانبرای هر واژه فارسی میانه، معادل

( با استفاده از اشعار رودکی به عنوان داده اولیه، واژگان و ترکیبات عربی موجود در 1392شد. همچنین مارانی )فارسی نو ذکر  

گیری واژگانی فارسی از عربی به خصوص در قرن  این اشعار را از نظر بسامدی و معنایی تحلیل کرد. نویسنده ضمن اشاره به وام

واژه این  تأثیر  پنجم،  و  رچهارم  بر  را  توصیفیها  روشی  از  استفاده  با  رودکی  استخراج -وی شعر  او ضمن  کرد.  بررسی  تحلیلی 

های فارسی و عربی موجود در اشعار، به بررسی تغییرات لفظی و معنائی واژگان پرداخت و از واژگان موجود، تحلیل بسامدی  واژه

).  ارائه کرد ابراهیمی  این    وان فرخی سیستانیفرهنگ بسامدی صور خیال در دی(  1393در تحقیقی دیگر  او در  تولید کرد.  را 

مصداق  و سپس  کرد  را مشخص  خیال  انواع صور  او پژوهش  گزارش  اساس  بر  کرد.  فرخی جستجو  دیوان  در  را  این صور  های 

های بعدی قرار ترین نمونه از صور خیال در دیوان فرخی سیستانی بوده است و کنایه، استعاره و تشخیص در رده تشبیه فراوان 

او به شناسایی صور خیال و درج تعداد رخداد هر صورت محدود شد. ملکی ) به عبارت دیگر تحلیل بسامدی  (  1397گرفتند. 

( را به انجام رساند با این تفاوت که به جای استفاده از دیوان فرخی سیستانی از غزلیات سنائی به  1393کاری مشابه ابراهیمی )
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کرد. او بر روی صور بیانی تشبیه، استعاره، مجاز، تمثیل، کنایه و صفت هنری تمرکز کرد و  های پژوهش خود استفاده  عنوان داده

داده  استخراج  با  فراوانسعی کرد  غزلیات سنائی،  از  او نشان داد که تشبیه ها  پژوهش  نتایج  را شناسائی کند.  ترین صور خیال 

 قرار گرفتند.ترین صور خیال بوده و استعاره و کنایه در جایگاه بعدی فراوان 

نمونه می عنوان یک  به  نیز  علمی  متون  پژوهش  در حوزه  به  )توان  فومنی  اشاره کرد که  1392فالحتی قدیمی  نامه  واژه( 

را تولید    محورشده با حروف انگلیسی به فارسی با استفاده از تحلیل رخدادخانوادگی نویسندگان خارجی نوشته برگردان نام و نام

مجموع در  او  پژوهش  در  کتاب    968  ،کرد.  از  خانوادگی  نام  و  سوم(نام  )ویراست  مؤلفان  و  مشاهیر  اسامی  مستند   فهرست 

  شد. در مرحله بعد، های احتمالی هر نام توسط محقق فهرست و در موتور جستجوی گوگل بازیابی  استخراج گردید. سپس صورت 

پایان،و ضبط گردید  فراوانی رخداد هر صورت واژگانی ثبت نامه فهرست شد و ذیل هر  واژه مزبور در قالب یک واژه  968  . در 

های واژگانی مرتبط با نام  های واژگانی ممکن بر اساس فراوانی رخداد هر یک ثبت شد. برای نمونه، صورتمدخل تمامی صورت 

 »جان اشتاین بک« در زیر آورده شده است:  

 

 ( 444000جان اشتاین بک )

 ( 75100جان اشتاینبک )

 (7380جان اشتین بک )

 ( 6100جان استاین بک )

 (5860جان استاینبک )

 (1390جان استین بک )

 

شده با حروف انگلیسی به فارسی با  خانوادگی نویسندگان خارجی نوشتهنامه برگردان نام و نامواژهپژوهش حاضر قالبی مانند  

کار تنوع نگارشی اسامی نویسندگان خارجی به زبان فارسی تحلیل و  آن  دارد با این تفاوت که در    تحلیل رخدادمحوراستفاده از  

دار عنوان مقاله فارسی مجالت رتبه  10000لمات فارسی موجود در عناوین  ، کمحور حاضرنامه پیکرهثبت شد درحالی که در واژه

  10000های انگلیسی هر کلمه فارسی )برگرفته از  یل هر واژه فارسی تمام معادلو ذ   وزارت عتف به عنوان مدخل تعیین گردید 

تهیه    کندهای قبلی متمایز میعنوان معادل انگلیسی( درج شد. همچنین یکی دیگر از مواردی که پژوهش حاضر را از پژوهش

است  توسط محقق  اغالط  آن صورت   فرهنگ  واژه که در  در  پیکره که  به همراه  های خطای موجود در  بودند  نامه تصحیح شده 

 ست این دسته از کلمات، فهرست شد. صورت در

 

 روش پژوهش 
شود که البته در نگاری مربوط میای و در آن نیز به زیرحوزه فرهنگاین پژوهش در سطح کالن به حوزه زبانشناسی پیکره

فرهنگ تخصصی  حوزه  فرهنگ  نگارش  به  حاضر  پژوهش  محتوای  پیکرهنگاری،  و  غیرتوصیفی  انگلیسی  به  معاصر  فارسی  محور 

به حوزه مربوط می مربوط  علمی  مقاالت  عناوین  از  این دلیل که  به  )علوم  شود: تخصصی  انسانی(،  )علوم  )فنی مهندسی(،  های 

ستفاده شد؛ فارسی  پزشکی(، )علوم کشاورزی(، )هنر و معماری(، )علوم پایه(، )دامپزشکی( و )منابع طبیعی( در نگارش واژه نامه ا

شود؛  س فارسی است و ذیل آن معادل)های( انگلیسی هر واژه فارسی ارائه میأبه انگلیسی از آن جهت که در هر مدخل، واژه ر

ارائه می تشریح  و  توضیح  توصیف،  نه  و  انگلیسی  واژگانی  معادل  فارسی صرفاً  واژه  هر  برای  که  آن جهت  از  شود؛  غیرتوصیفی 

گرفته شده است که  (  1392فالحتی )هت که محتوای خام و اولیه پژوهش حاضر از پیکره تولیدشده توسط  محور از آن جپیکره

. سرانجام معاصر به این دلیل  وهش حاضر مورد استفاده قرار گرفتدر پژ  )مطابق دستورالعمل تهیه شده(  و تجمیعیش  پس از پاال

وزا  معتبر  و  اخیر  مجالت  مقاالت،  عناوین  استخراج  منبع  منطقه که  مرکز  وبگاه  در  موجود  و  عتف  متقدم  رت  منابع  و  بوده  ای 

 بررسی نشده است. 
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 جامعه و نمونه آماری 

از پژوهش  نمونه آماری در پژوهش حاضر داده ( در خصوص پیکره موازی بوده  1392فالحتی قدیمی فومنی )های حاصل 

واژهاست از  دیگر،  عبارت  به  در  .  موجود  فارسی  واژه  10000های  و  فارسی  مقاله  از  عنوان  )برگرفته  آنها  معادل  انگلیسی  های 

ای استخراج  عنوان معادل انگلیسی( استفاده به عمل آمد. این داده ها از کل عناوین مقاالت موجود در وبگاه مرکز منطقه  10000

عدد   عناوین    132086گردید.  آماری  جامعه  عنوان  به    مقاالتبه  توجه  با  ضمناً  شد.  حوزه تعیین  عنوان  تعداد  این  های  اینکه 

را   و  موضوعی مختلفی  پایه، دامپزشکی  علوم کشاورزی، هنر و معماری، علوم  انسانی، علوم پزشکی،  علوم  چون فنی مهندسی، 

مقاالت حوزه ،  دادپوشش میمنابع طبیعی   از  برای پوشش منطقی و متناسب  آماری،  برداری  روش نمونههای مختلف در نمونه 

 ه شد.استفاد ایدمرحلهتصادفی چن

پژوهش   این  در  آماری  اینکه جامعه  به  توجه  و  جفت  132086با  اساس جدول کرجسی  بر  بوده  انگلیسی  و  فارسی  عنوان 

  ای بسیار محدود است. نامهعنوان خواهد شد که این حجم نمونه برای کارهای واژهجفت 383( حجم نمونه برابر با 1970مورگان )

( و مورگان  الگوی کرجسی  عامدانه  دلیل  کنار گذاشته شد.  1970به همین  به  نمونه  عنوان  جفت  10000محقق  (  عنوان  به  را 

که  نهایی   شد  می  6/7انتخاب  تشکیل  را  آماری  جامعه  کل  از  تصادفی  دهد.  درصد  برداری  نمونه  روش  از  استفاده  با  سپس 

 د. انتخاب کر 1 اندازه آن حوزه را به شرح جدول چندمرحله ای از هر حوزه تعداد عنوان متناسب با

 . نحوه محاسبه تعداد عناوین مورد نیاز از هر زیرحوزه در نمونه آماری نهایی.  1 لجدو

 حجم عناوین مورد نیاز از هر زیرحوزه در نمونه نهایی  نحوه محاسبه* نام حوزه موضوعی 

3 =10722*132086/10000 812 

4 =55146*132086/10000 4175 

9 =34710*132086/10000 2628 

10 =16516*132086/10000 1250 

11 =2691*132086/10000 204 

12 =8260*132086/10000 625 

13 =2211*132086/10000 167 

16 =1830*132086/10000 139 

 10000  مجموع 
نهایی نمونه/حجم جامعه آماری کل( *  تعداد کل عناوین در هر زیرحوزه = تعداد عناوین هر زیرحوزه در نمونه    *.   )حجم 

 گرفته شد.   lesamp-random-http://www.statisticshowto.com/stratifiedفرمول از  این    نهایی.

 

 ابزار گردآوری اطالعات 

و  واژهبرای گردآوری   فارسی  پیکره  معادلهای  اطالعات موجود در  از  فارسی  انگلیسی کلمات  فومنی  های  فالحتی قدیمی 

توسط  (  1392) تولیدشده  موازی  پیکره  پژوهش،  این  در  استفاده  مورد  ابزار  نخستین  بنابراین  و  شد  قدیمی  استفاده  فالحتی 

برای محاسبه فراوانی ساده هر صورت  (  1398تهیه شده توسط نعمتی )  ACSافزار  بود. نرم  (1392فومنی ) ابزار دومی بود که 

های انگلیسی واحد و نیز تجمیع واژگانی از آن استفاده شد. الزم به ذکر است در پژوهش حاضر به تولید فراوانی تجمعی صورت 

در مجموع   (1392فالحتی قدیمی فومنی )ره پژوهش  های تکراری نیاز بود که این کار به صورت دستی انجام شد. در پیکصورت 

اند.  واژه فارسی متمایز بوده  24909واژه فارسی )و به همین میزان معادل انگلیسی آنها( وجود داشت که از این تعداد    98039

پژوهش حاضر قرار گهمین واژه انگلیسی آنها به عنوان داده خام مبنای تحلیل در  نامه  شیوه  رفت.های فارسی به همراه معادل 

همچنین  نامه آورده شده است.  جویی در حجم مقاله صرفاً در بخش تدوین واژهها نیز مورد بعدی بود که برای صرفه تدوین مدخل

 ه و نیز فرهنگ اغالط استفاده شد. نامافزار اکسل به عنوان زیرساخت ارائه واژه از نرم
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 مراحل انجام کار 

فالحتی قدیمی فومنی    مراحل زیر به ترتیب به انجام رسید. ابتدا فایل اکسل پیکره تولیدشده در پژوهشبرای انجام پژوهش  

های خام اعمال شد تا  نامه مورد به مورد بر روی این دادهمورد استفاده قرار گرفت. سپس تمامی موارد ذکرشده در شیوه (  1392)

نامه گرفته شد. در پایان نیز اطالعات آماری مختصر  اکسل و پی دی اف از واژهنامه تولید گردد. در نهایت خروجی فایل اکسل واژه

موارد در    ، نامهنامه، مطابق شیوهنامه ارائه گردید. در مورد فرهنگ اغالط نیز پس از مشاهده و رصد خطاها در واژهاز محتوای واژه 

گذاری شد. در  فایل اکسل جدید منتقل و فرهنگ اغالط نامشده به یک  یتهای رؤنامه اصالح شد اما اطالعات مربوط به خطا واژه

برچسب  نوع خطا یک  برای هر  و  امالیی شناسایی  و  معنایی  نحوی،  مقوله  نوع خطای  استقرایی سه  روش  یک  با  این فرهنگ 

 گزارش شد.  ،شده به صورت خالصه( تعیین گردید. در پایان نیز انواع خطاهای مشاهده3و   2، 1عددی )

 

 روش تحلیل

برای (  1398تهیه شده توسط نعمتی )  ACSافزار  های زیر استفاده شد. از نرم در حین تولید پیکره و فرهنگ اغالط از روش 

های انگلیسی کلمات فارسی استفاده شد و سپس محقق به صورت دستی موارد یکسان را در هم تلفیق  استخراج فراوانی معادل

رخ  کل  به  مربوط  فراوانی  و  واژهکرد  تلفیق  برای  همچنین  نمود.  درج  را  کامل  داد  بودن  یکسان  معیار  از  یکسان  فارسی  های 

های انگلیسی مشابه آنها در هم تلفیق شدند. از  های فارسی کامالً یکسان و به تبع آن معادلاستفاده شد بدین ترتیب که صورت

  از  فارسی به همراه ترتیب الفبایی استفاده شد. در نهایت  های انگلیسی کلماتتحلیل بسامدی ساده نیز برای مرتب کردن معادل

گانه خطاهای موجود در فرهنگ اغالط استفاده  نامه و نیز انواع سه محتوای واژهتوصیف    آمار توصیفی ساده )فراوانی رخداد( برای

 . به عمل آمد 

  

 و فرهنگ اغالط  نامهتولید واژه

 شود. نامه و فرهنگ اغالط معرفی میهای واژهنامه و فرهنگ اغالط در ادامه ابتدا ستون برای آشنایی بیشتر با ساختار واژه

 

 نامه های واژهمعرفی ستون

 شود.خوان معرفی مینامه ماشینهای مختلف واژهدر این قسمت ستون 

 

 خوان. نامه ماشینهای واژه . ستون 1تصویر  

تا   Aستون است که با حروف انگلیسی   9خوان در مجموع دارای نامه ماشینشود، واژهمشاهده می 1گونه که در تصویر همان

I اند. مشخص شده 

هایی که واژه فارسی واژه  و در مدخل(در آن واژه فارسی، مقوله نحوی واژه فارسی    نامه است کهمدخل اصلی واژه   Aستون  

ه، در مدخل »آئین« لفظ آئین در پیکره موجود بوده است. مقوله نحوی آن شود. برای نمونارجح( ذکر میصورت  مرجح نباشد،  
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اسم است و با توجه به اینکه در فرهنگ معین لفظ »آیین« لفظ ارجح است با استفاده از ر.ک. مدخل آئین به مدخل آیین ارجاع  

 نامه است. های اصلی واژهدهنده مدخلداده شده است. در حقیقت، این ستون نشان 

باشد.  به همراه فراوانی رخداد این معادل در کل پیکره می  Aحاوی معادل انگلیسی واژه فارسی موجود در ستون    B  ستون

 است. aortic 1برای نمونه معادل انگلیسی لفظ آئورتی، واژه 

 واژه فارسی آمده است. برای نمونه واژه آئورت برای مدخل آئورت )ا.( آورده شده است. Cدر ستون 

برای آئورت. الزم به ذکر است که چنانچه   aortaمعادل انگلیسی مدخل فارسی به تنهایی آمده است. برای مثال   Dدر ستون 

ماند  خالی می  Fو    Bهای  و همچنین ستون  Dستون    ( واژه مرجح نباشد و در آن ر.ک. به کار رفته باشدAواژه مدخل )در ستون  

 شود. درج می Fو    Bهای  و در مدخل واژه مرجح، معادل انگلیسی و اطالعات ستون 

شود.  مقوله نحوی واژه فارسی و همچنین در صورت وجود، اطالعات واژه مرجح با کمک لفظ ر.ک. آورده می  Eدر ستون  

صرفاً مقوله نحوی )ا.( و برای لفظ آئین مقوله نحوی )ا.( به همراه ر.ک. آیین آورده شده  برای لفظ آئورت    Eبرای نمونه در ستون  

 است.

های  انگلیسی هر واژه مدخل فارسی آورده شده است. علت این امر آن فراوانی رخداد تجمعی هر یک از معادل  Fدر ستون  

ردیف قبلی  پژوهش  در  که  است  چبوده  بودن  یکسان  اساس  بر  پیکره  نحوی  های  مقوله  انگلیسی،  واژه  فارسی،  واژه  متغیر  هار 

نامه صرفاً بر اساس یکسان بودن واژه فارسی و معادل  فارسی و مقوله نحوی انگلیسی تنظیم شده بود. با توجه به اینکه این واژه

نی رخداد آنها با هم  انگلیسی آن تنظیم شد، بنابراین خطوط تکراری زیادی حاصل شد که به دلیل یکسان بودن الزم بود فراوا

آب  برای  اگر  مثال،  برای  ثبت شود.  فارسی خاص  واژه  برای یک  انگلیسی  آن معادل  رخداد  تعداد  عنوان  به  کلی  عدد  و  جمع 

شد در هم ترکیب و به صورت یک واژه فارسی با نام آب و معادل  رؤیت می  3و    2در دو ردیف جدا و با فراوانی    waterمعادل  

 ها آن را به انجام رساند. بر بود که محقق در کل دادهثبت شد. این فرایند یک فرایند زمان 5راوانی با ف waterانگلیسی 

 بود:  2جدول های نحوی مورد استفاده در این پژوهش به شرح صرفاً مقوله نحوی درج شد. مقوله  Gدر ستون 

 های نحوی مورد استفاده در پژوهش. . مقوله2جدول 

 برای مقوله نحوی  عالمت اختصاری برای مقوله نحوی  اختصاریعالمت 

 پیشوند )پی.(  اسم )ا.(

 پسوند )پس.(  صفت  )ص.( 

 حرف تعریف )ح.ت.( قید  )ق.( 

 گروه اسمی*  )گ.ا.(  فعل  )ف.( 

   ضمیر  )ضم.( 

   حرف اضافه (ح.اضـ)

های نحوی نیز به شکل استقرایی و از کتاب مقولههای نحوی ساده بود و نوع  *. هدف اصلی در این پژوهش درج مقوله 

( استخراج شد بدین صورت که در صورت مشاهده یک مقوله نحوی، آن مقوله به فهرست حاضر  1371گیوی و انوری )

اضافه شد. علت وجود مقوله نحوی )گ.ا.( نیز به این دلیل بوده است که گاه برای یک گروه اسمی یک معادل واژگانی  

 حد موجود بوده و به همین دلیل امکان تفکیک اجزای گروه اسمی وجود نداشته است. انگلیسی وا 

 شد. که با عنوان ر.ک. مشخص شده، واژه مرجح در صورت موجود بودن ذکر  Hدر ستون 

در دو جایگاه   های مساوی در صورت موجود بودن ذکر گردید. به عبارت دیگر، اگر در پیکره وصورت   Iسرانجام در ستون  

، صورت درست دیگر در Aمختلف دو صورت برای یک واژه موجود بود و هر دو درست بودند، هنگام ذکر هر صورت در مدخل  

 شد. آورده  Iمدخل 
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 ایجاد شفافیت بیشتر ضروری است: پیش از خاتمه این بخش ذکر چند نکته برای 

دهد که برای این کلمه  شود. این استفاده نشان میگاه جلوی کلمه از عالمت )=واژه مساوی( استفاده می  Aدر ستون    -الف

مثال برای  است.  نیامده  پیکره  در  که  داشته  وجود  نیز  دیگری  مصطلح  و  درست  پسیکوز   صورت  و  )=بروکراسی(  بوروکراسی 

 )=سایکوسیس(. 

شده  اگر چند صورت درست برای یک مدخل وجود داشته باشد و همگی در پیکره موجود باشند جلوی هر صورت درج   -ب

 شوند. ذکر می Iهای درست دیگر در ستون صورت  Aدر ستون 

و  حال اگر مثالً دو صورت برای یک واژه وجود داشته باشد اما یکی ارجح و دیگری غیرمرجح باشد در این صورت هر د  -ج

شود و  ها و اطالعات فراوانی در جلوی صورت مرجح ذکر میشوند با این تفاوت که معادلواژه در جایگاه الفبایی خود ظاهر می

شود. در این حالت فراوانی صورت غیرمرجح نیز به صورت مرجح صورت غیرمرجح با لفظ ر.ک. به صورت مرجح ارجاع داده می

 کند. های فراوان و نادر نیز صدق میشود. این حالت برای معادلاضافه می

حال اگر دو صورت برای یک واژه موجود باشد که یکی درست و دیگری از نظر نگارش یا معنی غلط باشد، صورت درست  -د

اضافه میحفظ می به فراوانی صورت درست  نادرست  اغالط درج  شود و فراوانی صورت  نادرست در فرهنگ  شود. ضمناً صورت 

 شود. می

مجموع   Bباشد. به همین ترتیب، محتوای ستون  می  Eو    Cهای  مجموع اطالعات خام ستون   Aمچنین محتوای ستون  ه  -ه

 باشد. می  Fو  Dهای  محتوای خام ستون 

 

 های فرهنگ اغالطمعرفی ستون

 شود.های مربوط به فرهنگ اغالط توضیح داده میدر این قسمت ستون 

 

 اغالط.های فرهنگ . ستون 2تصویر  

به ترتیب مدخل واژه فارسی، معادل انگلیسی به همراه فراوانی، معادل فارسی و    Dو    A  ،B  ،Cهای  در فرهنگ اغالط، ستون

نیز به ترتیب مقوله نحوی واژه فارسی و فراوانی رخداد معادل انگلیسی یک    Fو    Eهای  شود. ستون معادل انگلیسی را شامل می

شود. ریشه خطا یا در واژه فارسی است و یا  شده درج میصورت درست خطای مشاهده  Gد. در ستون  گیرواژه فارسی را در بر می

گردد که در ادامه  نوع خطا درج می  Hشود. سرانجام در ستون  مشخص می  Gدر واژه معادل انگلیسی که در هر صورت در مدخل  

 شود:به اختصار توضیح داده می

شود که معادل انگلیسی از نظر ریشه درست اما از نظر اشتقاق  خطای مقوله گفتار است و مواردی را شامل می  1خطای نوع  

به کار رفته باشد. یا    possibleبه جای معادل درست    possibilityپذیر معادل انگلیسی  درست نیست مثل اینکه برای واژه امکان

 استفاده شده باشد.  turbulentبه جای  turbulenceبرای واژه تالطمی معادل 

خطای معنایی است بدین صورت که گاه مشاهده شد که برای یک واژه مدخل فارسی، معادل انگلیسی به کار    2خطای نوع  

گزینی نویسنده و در مواردی اشکال در تقطیع عناوین در فرایند عادلرفته از نظر معنایی کامالً اشتباه است. ریشه این خطا در م

نامه اصلی اصالح شد. برای مثال، برای کلمه فارسی تأمین به جای  پژوهش بوده که در هر صورت در فرهنگ اغالط ذکر و در واژه
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fulfilling    معادل پایان  securityاز  لفظ  برای  یا  است.  غلط  که  است  شده  صورت   dissertationمعادل    نامهاستفاده  که  آمده 

 است. thesisدرست آن 

شد. به عبارت دیگر،  های مورد بررسی بود. این نوع خطا، خطاهای امالیی را شامل میترین خطا در دادهشایع  3خطای نوع  

واژه انگلیسی  معادل  امالی  گاه  و  فارسی  واژه  امالی  موارد  گاه  این  بنابراین،  نبود.  درست  فارسی  نوع  های  خطای  عنوان    3به 

نامه اصلی نوشته شد. برای مثال، معادل  های مربوطه در واژهو همچنین در ستون Gشناخته شدند و صورت درست آنها در ستون 

 apgarنوشته شده بود. یا معادل فارسی واژه    atherosclerosisبه صورت    atherosclerosisجای  به  کیآترواسکلروتانگلیسی واژه  

آ آبزی  به صورت  واژه  انگلیسی  ترتیب، معادل  به همین  بود.  آپگار  آن  آنکه صورت درست  بود حال  نوشته شده    acquaticپکار 

آن   درست  که صورت  در صورتی  بود  و سرهم  aquaticنوشته شده  جدا  قرار بود. همچنین خطاهای  دسته  این  در  نویسی هم 

آتش  واژه  نمونه،  برای  در  گرفت.  بود  آمده  پیکره  در  واژه فشان  در  که  واژهنامهصورتی  جمله  از  آتشفشان  ها  صورت  معین،  نامه 

 شود و از این رو صورت درست آتشفشان به عنوان واژه درست درج شد.صورت درست محسوب می

 

 نامه و فرهنگ اغالط مراحل تهیه واژه

 نامه مراحل تهیه واژه

 شود. شد که در ادامه به اختصار و به ترتیب اجرا، توضیح داده میخوان مراحل مختلفی طی نامه ماشینبرای تهیه واژه 

 به عنوان مبنای اولیه کار  (1392فالحتی قدیمی فومنی )های پیکره پژوهش  گام اول: استفاده از داده

اولیه  های  به عنوان داده   (1392فالحتی قدیمی فومنی )های حاصله از پژوهش  ذکر گردید از دادهنیز  گونه که پیشتر  همان

 در پژوهش حاضر استفاده شد. 

 نامه نامه تهیه واژهگام دوم: اعمال شیوه

شده اطالعات پیکره بازآرایی شود. علت نیاز به این بازآرایی نیز تفاوت  نامه تهیهدر این مرحله الزم بود تا با استفاده از شیوه

شده  نامه تدوینها بود. برای تحقق این مهم از شیوه ها و تصحیح مدخلنیاز به تجمیع ردیفنامه حاضر با پیکره قبلی،  ساختار واژه

 و به شرح زیر استفاده شد. 

ها به هم ریخته بود و  های مختلف و رفع خطاهای امالیی و ... ترتیب مدخلبا توجه به تجمیع ردیف ها:  ترتیب مدخل -

نامه و با ترتیب: آ، ا )به ترتیب با فتحه، ضمه و کسره(، همزه با  ت که این کار وفق شیوه نیاز به بازآرایی از نظر ترتیب الفبایی داش

فتحه، ضمه و کسره، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، گ، ل، م، ن، و، ه، ی  

 انجام شد. 

نامه، نگارش نادرست کلمات اصالح شد  له مطابق شیوهدر این مرحالخط یک واژه: معیار درست یا نادرست بودن رسم-

گونه که در فصل  های فارسی شد که محقق مجدد آنها را نیز اصالح کرد. همانکه این امر خود باعث تغییر در ترتیب الفبایی واژه

رسم  3 بودن  نادرست  یا  درست  معیار  شد  واژه ذکر  واژهالخط  معین،  فرهنگ  نگارش  شیوه  فارسی،  )در  هنامهای  تخصصی  های 

 صورت لزوم( و همچنین دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود. موارد اصالحی نیز در فرهنگ اغالط درج شد. 

از عالمت )=( در مدخل اصلی:  - واژهاستفاده  تمامی  این مرحله  دارای صورت دیگر در  که  پیکره  فارسی موجود  های 

ی شد و جلوی واژه فارسی داخل پرانتز و با عالمت مساوی ذخیره شد. برای نمونه،  درست اما غیرموجود در پیکره بود، شناسای

 آل )=ایدئال( )ص.(، ... . کراکاور )=کراکائر( )ا.(، ایده

نیم- و  قسمتفاصله:  فاصله  این  شیوه  در  واژه  نامهطبق  در  وند  و  ریشه  بین  کامل  به  فاصله  و  شناسایی  فارسی  های 

سنجی و آزاد شده به  پذیر، امکان سنجی به امکانمند، آموزش پذیر به آموزش نمونه بهره مند به بهره  فاصله تبدیل شد. براینیم

آزادشده )در این مورد صرفاً با حذف فاصله( تبدیل شد. اگر ریشه کلمه به حرف غیرچسبان ختم می شد صرفاً فاصله بین ریشه 

 و وند حذف شد. 

http://www.rcsj.ir/


 13 -41 ، ص1401 تابستان، 26ره اشم ،ی علمی پژوهش در علوم رایانههمجل
ISSN: 2745-3673  

http://www.Rcsj.ir 

 

نویسی مرتفع شد و موارد خطا در  نامه اشکاالت مربوط به جدا و سرهمیوه در این قسمت وفق شنویسی:  جدا و سرهم-

آب  صورت  به  آبپایه  و  آبپاش  کلمات  نمونه  برای  شد.  درج  اغالط  آبفرهنگ  و  آبپاش  آبپایه،  آبزی،  به  آبگیر،  زی  به  گیر 

 . زایی، ... تبدیل شد سازی، کانیزایی به کانیشستگی به آبشستگی، کانیسازی به کانیآب 

تنوع شیوه نگارش در نشریات، بزرگ   ذکر شد، به خاطر  3نامه در فصل  همان گونه که در شیوه حروف کوچک و بزرگ:  -

و کوچک نویسی کلمات انگلیسی به طور نامنظم مشاهده شد. این بزرگ و کوچک نویسی متمایز از قواعد زبان انگلیسی مربوط  

حرف اول اسامی خاص و ...( بود. این گونه موارد در پیکره شناسایی و با حرف  نویسی  نویسی )برای مثال بزرگبه بزرگ و کوچک 

نمونه   برای  نوشته شدند  و    Fissureو    acrylonitriteبه    Isfahan  ،Acrylonitriteبه    Isfahan  ،ISFAHANبه    isfahanکوچک 

fissure   .تبدیل شد 

نامه به صورت مفرد تبدیل شدند مگر در مواردی که تبدیل  شیوههای جمع وفق در این مورد صورت اسامی مفرد و جمع:  -

نامتعارف می تولید صورت  یا  معنا  تغییر  باعث  و  به صورت مفرد  آزمایشات  به کتاب،  کتابها هر دو  و  نمونه کتاب ها  برای  شد. 

، عقود به عقد، وعاظ به واعظ،  آزمایش ها هر دو به آزمایش، عناصر به عنصر، شهدا به شهید، عالئم به عالمت، عقاید به عقیده

( عوارض  ابزار،  و  داشتند  اشاره  نوع  به  خاندان چون  و  حبوبات  اما  تبدیل شد  قرن  به  خوارج، tollقرون  پرسنل،  بهادار،  اوراق   )

 د. شد، به همان صورت حفظ شدنضایعات، ... به دلیل اینکه تبدیل آنها به صورت مفرد باعث تغییر معنی و نامعمول شدن واژه می

فینگلیش:  صورت - شیوه های  تمام وفق  انگلیسیواژه  نامه  و  فینگلیش  در  های  )موجود  مصطلح  فارسی  کلمات  نویسی 

برای آقا، دلیشز برای   Mrدر کنار    Aghaبرای آدام،    Adamهای تخصصی( به همان صورت حفظ شد. برای نمونه، معادل  نامهواژه

 و ... .  deliciousواژه انگلیسی 

نام- افراد:    توضیح  نام خانوادگی  یا مدل  و  روش  نام  وقتی  )غالباً  عنوان  خانوادگی موجود در  نام  و  نام  این قسمت  در 

 که نام مدل است یا آقایی که نام نوعی برنج است. Alvinباشند( حفظ شدند. مانند اسم 

گلیسی به همان صورت حفظ شدند.  القابی نظیر دکتر، شیخ و ... موجود در عناوین فارسی و ان  مطابق دستورالعمل،القاب:  -

 برای لفظ آقا.  Mrو  Aghaهای مانندحفظ صورت

پردازش در این قسمت خطاهای سیستمی و حاصل از پیشپردازش:  بازگرداندن خطاهای سیستمی حاصل از پیش  -

فرهنگ با  واژگان  صورت  انطباق  هدف  شبا  بازگردانده  اول  حالت  به  مجدد  فرهنگستان  مصوبات  و  لغت  نمونه های  برای  د. 

بویین بوپیواکائین،  به  بوئینبوپیواکایین  به  به  زهرا  آمیلویید  آدنوئید،  به  آدنویید  یأس،  به  یاس  پالئوزوئیک،  به  پالئوزوییک  زهرا، 

( کوئست  وب  به  کویست  وب  با  webquestآمیلوئید،  کلمات  در  کسره  و  ضمه  فتحه،  عالئم  درج  عدم  همچنین  شد.  تبدیل   ))

اص تلفظ  )  .الح شدپیچیدگی  هرثمه  یا  گردید،  اصالح  باشْگَل  به صورت  باشکل  در  فتحه  نمونه  یا  Harsamehبرای  هَرثَمه  به   )

 ( به هُجویری تبدیل شد. یا در مورد تنوین کامال به کامالً، احتماال به احتماالً تغییر کرد.Hojviriهجویری )

های مربوط به انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی  ه صورت نام وفق شیوهگونه انگلیسی )انگلیسی آمریکایی/بریتانیایی(:  -

 .labourو  laborیا  behaviorو  behaviorدر صورت وجود در پیکره به همان صورت حفظ شدند مانند 

واژه:  مقوله- یک  برای  نحوی  مختلف  شیوههای  صورت طبق  درج  شیوه  مقوله نامه  به  متعلق  فارسی  نحوی های  های 

 ای.زیر بود: اسم، صفت، فعل، قید، حرف اضافه، حرف ربط، حرف تعریف، ضمیر و گروه حرف اضافهمختلف به صورت 

ها در پیکره قبلی بر اساس یکسان بودن صورت فارسی، معادل انگلیسی و مقوله  چون معیار چیدمان ردیف حذف تکرار:  -

های  نحوی فارسی و انگلیسی تعیین شده بود و در مقابل در پژوهش حاضر مقوله نحوی کلمه انگلیسی مالک نبود، ناگزیر ردیف

این موارد طبق شیوه  ایجاد شد که  پیکره  تتکراری در  با معادل  نامه  برای نمونه واژه فرزندپروری  در دو    parentingجمیع شد. 

های  و واژه  vehicle، وسیله نقلیه با معادل  organizedسافته با معادل  ردیف تشکیل شد که با هم تجمیع شدند. یا لفظ سازمان

اوت طبیعتاً واژه مدخل فارسی  های انگلیسی متفدیگر نظیر آن نیز به همین ترتیب عمل شد. همچنین در صورت وجود معادل

پاک شد.   Aشد که در این مرحله واژه فارسی در جلوی معادل انگلیسی اول حفظ و باقی از ستون های مختلف تکرار میدر ردیف

 مانندحذف تکرار واژه فارسی آب در نمونه زیر: 
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 . Aارسی در ستون . حذف تکرار واژه ف3تصویر  

نامه در این قسمت کلماتی چون اسراییل  مطابق شیوهحذف یا تغییر برخی اسامی مغایر با ضوابط دولتی یا اداری:  -

 حذف شد و لفظی نظیر افغانی به افغان تبدیل شد. 

درج عدد از هم  هم نویسه نیز شناسایی و ضمن تفکیک با  -نامه کلمات هم آوابر اساس شیوههم نویسه:  -کلمات هم آوا-

و   gameبرای اشاره به    2و بازی  1. یا بازیeagleو    re  ،openبه ترتیب برای اشاره به    3و باز  2، باز 1متمایز شدند. برای نمونه باز

basicity . 

اِعراب، شیوه  وفق شیوهنویسه:  کلمات هم- نامه کلمات دارای امالی یکسان اما تلفظ و معنی متفاوت شناسایی و با درج 

 خوانش آنها شفاف شد. برای مثال بَردگی و بُردگی، کِشتی و کُشتی یا سَبْک و سَبُک. 

ها حذف شد مگر در مواردی که حذف آن باعث دشواری در تلفظ کلمه نامه تشدید از واژهبر اساس شیوهعالمت تشدید:  -

عیار )می در مورد  اما  علّامه حذف شد  لفظ  از  نمونه، تشدید  برای  وgradeشد.   )  ( برای صورت دوم تشدید  Ayyarعیار  ( صرفاً 

 لحاظ شد. 

ترتیب فراوانی در ردیفدر هر مدخل معادل  نامهوفق شیوه ها در هر مدخل:  چیدمان معادل- به  ها درج شدند و در  ها 

لیسی کلمه فارسی  ها قرار گرفت. برای نمونه، چهار معادل انگصورت برابر بودن فراوانی، ترتیب الفبایی مالک تعیین ترتیب معادل

 ثبت شد. separate 1و  isolated 15 ،decoupled 1 ،distinct 1مجزا )ص(، به ترتیب 

نامه کلمات عربی موجود در عناوین نظیر المناط، المنتظر، المؤمن و نظیر مطابق شیوهکلمات عربی موجود در پیکره:  -

 آن حفظ شد.

های فارسی  های انگلیسی موجود در پیکره و نیز واژهنامه تمام معادلوفق شیوههای با فراوانی پائین:  عدم حذف معادل-

 عنوان شد، حفظ شد.   3دارای فراوانی کم به دالیلی که در فصل 

ای کلمات ثبت شد و مالحظات بافتی مورد نامهمقوله نحوی کلمات فارسی بر اساس مقوله واژه نحوه ثبت مقوله نحوی:  -

 قوله نحوی کلمات انگلیسی توجه نشد. توجه قرار نگرفت. ضمناً، به م

اختالل ی،  توجهکم  یفعال شیاختالل بعالئم اختصاری موجود به همان صورت حفظ شد. برای نمونه،  عالئم اختصاری:  -

و موجود در پیکره ثبت شدند. ضمناً    OCDو    ADHD  ،ADHDهای  ی و اختالل وسواس به ترتیب با معادلفعال ش ینقص توجه ب

هایی موجود بود هر دو نوع معادل به  در صورتی که در پیکره عالوه بر سرنام صورت کامل هم در همان مدخل برای چنین واژه

 ترتیب فراوانی و سپس بر اساس ترتیب الفبایی ردیف شدند. 

ی بود، محقق آن را به واژه فارسی اضافه کرد. بر این  نامه هر جا که وجود عالمت تنوین ضروروفق شیوهعالمت تنوین:  -

 اساس کلمه کامال به کامالً و احتماال به احتماالً تغییر کرد. 

انگلیسی  توجیه وجود گروه اسمی:  - هر جا در عناوین مقاالت برای چند واژه فارسی )یک گروه واژه( صرفاً یک معادل 

ظ )گ.ا.( برای نشان دادن گروه اسمی استفاده شد. برای نمونه برای لفظ قشر واحد وجود داشت، برای تعیین مقوله نحوی از لف

ترتیب کلمات   به  و قشر مغز  یا    neocortexو    adrenocoticeآدرنال  نشدند.  از هم جدا  فارسی  و دو جزء کلمات  رفتند  کار  به 

 وجود داشت. fibroadenomaفیبروآنوم پستان به عنوان یک واحد شناخته شد چون برای کل این عبارت معادل 
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برای نشان دادن حرف آ کشیده از جریان تحقیق کنار گذاشته   āبرخی عالئم نامأنوس مانند  های نامانوس: حذف عالمت-

به    Allāmehساده تغییر کرد و بنابراین معادل انگلیسی علّامه از    aبه    āشدند و به جای آنها عالئم مأنوس بکار رفت. برای مثال،   

Allameh ییر کرد، یا رامایانا از  تغRāmāyānā  بهRamayana  .تبدیل شد 

هر جا به خاطر اشکال در فرایند تقطیع عناوین فارسی و انگلیسی، بین واژه  اشکال ناشی از تقطیع نادرست کلمات:  -

عناو  از  واژه  آن  درست  معادل  و  شد  فرض  اصل  فارسی  واژه  نداشت،  وجود  معنایی  تناسب  انگلیسی  معادل  و  خام  فارسی  ین 

تغییر کرد یا معادل فسفوکیناز   syllableبه    satirical poetryاستخراج و برای آن واژه ثبت گردید. مثالً معادل واژه فارسی هجا از  

 تبدیل شد.  phosphokinaseبه  creatineاز 

بود همزه اضافه  نامه چنانچه در یک واژه فارسی همزه آخر حذف شده  طبق شیوهشده با و بدون همزه:  کلمات نوشته-

شد و صورت بدون همزه به صورت دارای همزه ارجاع شد، مانند اسما و اسماء، اشیا و اشیاء، اعضا و اعضاء، افشا و افشاء، انحنا و  

 انحناء، اولیا و اولیاء، اهدا و اهداء، ابتال و ابتالء، ابتدا و ابتداء.  

 

 نامهگام سوم: تولید واژه

   نامه پژوهش حاضر با طی مراحل زیر تولید شد:نامه بر روی پیکره، واژهشده و پس از اعمال این شیوهتهیهنامه با کمک شیوه

پیکره   - اکسل  فایل  از  ) استفاده  فومنی  داده خام:    (1392فالحتی قدیمی  پیکره    4  تصویربه عنوان  نهایی  فایل 

ها بر اساس یکسان بودن چهار شود در این فایل معیار چیدمان ردیفگونه که مشاهده میدهد. همانرا نشان میمزبور  

این چهار   از  بوده است که پس  انگلیسی  انگلیسی، مقوله نحوی فارسی و سرانجام مقوله نحوی  متغیر واژه فارسی، واژه 

 است.  ستون تعداد رخداد توأمان این چهار متغیر نیز درج شده 

 

 دهد. های پیکره را در پژوهش قبل نشان می . نمونه ای از ردیف 4 تصویر
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ستون آن با توجه به نیاز پژوهش حاضر    9سپس یک فایل اکسل جدید باز شد و  باز کردن یک فایل اکسل جدید:   -

 (. 5انتخاب گردید )تصویر 

 

 ستون.   9بازکردن یک فایل اکسل جدید حاوی  . 5 تصویر

مرحله ستون  این  فارسی؛    Iتا    Aهای  در  الفاظ مدخل  با  ترتیب  انگلبه  فراوان  یسیمعادل  معادل  رخداد  یو  فارسی؛  واژه  ؛ 

صورت و  ر.ک.  نحوی؛  مقوله  انگلیسی؛  معادل  هر  رخداد  فراوانی  ر.ک.؛  و  نحوی  مقوله  نامانگلیسی؛  مساوی  شدنهای  د  گذاری 

 (: 6 )تصویر

 

 نامه. های واژهگذاری ستون . نام 6 تصویر

پیکره   - از  اطالعات  ) استخراج  فومنی  قدیمی  ستون  (1392فالحتی  پرکردن  واژهو  استخراج  نامه:  های  برای 

 به شرح زیر عمل شد: ( 1392فالحتی قدیمی فومنی )اطالعات از پیکره 

فایل اکسل جدید کپی شد. سپس    C( در ستون  4  )ستون سمت راست تصویرهای فارسی موجود در پیکره  ابتدا ستون واژه

این واژه برای نمونه، چنانچه یک مدخل در جایگاه  وفق دستورالعمل  تکرار ویرایش شدند.  یا  امال  ترتیب و همچنین  از نظر  ها 

ه در دستورالعمل ذکر شد چنانچه  گونه کالفبایی درست بر اساس دستورالعمل قرار نداشت به جایگاه درست منتقل شد. یا همان

های جمع به صورت مفرد تبدیل شد و در صورت کلماتی از نظر قرائت ثقیل بودند با عالمت مصوت کوتاه کامل شدند؛ صورت

به فراوانی صورتوجود صورت مفرد، فراوانی صورت های تکراری در هم تجمیع شد؛  های مفرد اضافه گردید؛ صورتهای جمع 

شده به فرهنگ  ای دارای غلط امالیی یا معنایی بود طبق دستورالعمل به صورت درست تبدیل شد و خطای مشاهدهچنانچه کلمه 

های فارسی، بین هر دو واژه متفاوت )دو مدخل( یک ردیف  اغالط منتقل گردید. پس از اعمال کامل دستورالعمل بر روی واژه

 ر باشد. تها برای کاربر راحتخالی ایجاد شد تا تفکیک مدخل

های  های واژههای انگلیسی موجود در این ستون معادل)واژه انگلیسی( کار شد. واژه  4  سپس بر روی ستون دوم در تصویر

قرار گرفت. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد برای یک    Dفارسی بودند. اطالعات این ستون در فایل اکسل جدید در ستون  

های انگلیسی ذیل هر مدخل ابتدا از معیار فراوانی  انگلیسی وجود داشت برای تعیین ترتیب معادلواژه فارسی بیش از یک معادل 

رخداد و در صورت برابر بودن فراوانی رخداد، بر اساس ترتیب حروف الفبا اقدام شد. برای نمونه، به مدخل مربوط به واژه بخش 

 مستخرج از پیکره اولیه توجه کنید. 7 در تصویر
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 . داده اولیه مربوط به واژه بخش. 7  تصویر

در این داده، کلمه بخش به چند صورت مختلف ظاهرشده که عبارتند از بخش، بخش ها، بخشها و بخش های. برای تجمیع  

ابتدا صورت مفرد اصل فرض شد و صورت  ا حذف عالمت  های جمع بخش ها و بخشها ب این موارد به این صورت عمل شد که 

های با حذف ی پایانی و سپس حذف عالمت جمع، به صورت مفرد خود یعنی بخش تبدیل شدند. سپس،  جمع و صورت بخش 

این معادلچنانچه در ردیف فراوانی  انگلیسی واحد وجود داشت  فارسی یک معادل  عدد  های مختلف آن واژه  و  با هم جمع  ها 

تکرار معادل انگلیسی حذف شد. البته، با توجه به اینکه در نقاط دیگر پیکره هم گاه    بدست آمده برای آن معادل انگلیسی ثبت و

اول )مدخل ب و جایگاه مدخل بخش( منتقل شد. بدین   نیز به جایگاه  لفظ بخش ممکن بود ظاهر شده باشد تمام آن موارد 

ردیف    11انگلیسی و نیز ترتیب الفبایی به  های جمع آن بر اساس فراوانی صورت  ردیف مربوط به واژه بخش و صورت  19ترتیب،  

)تصویر یافت.  تصویر8  تقلیل  در  معادل  wardتا    sectorهای  معادل  8  (.  و  فراوانی  اساس  اساس    settingتا    districtهای  بر  بر 

 نبال گردید. درج شد. همین فرایند در کل طرح د Fهای انگلیسی نیز در ستون اند. فراوانی معادلترتیب حروف الفبا ردیف شده
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 نامه برای واژه بخش پس از اعمال تغییرات در پیکره اولیه. . مدخل واژه 8 تصویر

در فایل اکسل جدید منتقل شد. البته این اطالعات   G( از پیکره قبلی به ستون  4  در مرحله بعد مقوله نحوی فارسی )تصویر

های نحوی از انگلیسی به  خوان فارسی بود مقولهنامه ماشیندر پیکره قبلی به انگلیسی بود و چون در طرح جدید هدف، تهیه واژه

. الزم به ذکر است این  به )ا.( تغییر یافت  Nبه )ص.( به معنی صفت تبدیل شد یا اسم از    ADJفارسی تبدیل شدند. برای نمونه  

های انگلیسی در این پژوهش مد نظر نبوده  دهد و ذکر یا درج مقوله نحوی معادلمقوله، مقوله نحوی کلمه فارسی را نشان می

انگلیسی وجود دارد، مقوله نحوی در ستون  است. بنابراین در مواردی که برای یک واژه فارسی معادل به   Gهای متفاوت  صرفاً 

نحوی )تصویر  مقوله  ردیف  یک  در  مندرج  انگلیسی  معادل  نه  و  دارد  اشاره  مدخل  سازنده  فارسی  اینکه   (.9  واژه  دیگر  نکته 

 .کلمات فارسی تعیین شدند 24و نه بافتی   23اینامههای نحوی بر اساس مقوله واژهمقوله 

 

 .خواننامه ماشیندر واژه  G. تولید ستون  9  تصویر

برای درج واژه مرجح )در صورت موجود بودن( تشکیل شد. برای نمونه، صورت مرجح واژه افشا لفظ افشاء   Hسپس ستون  

ستون   در  افشا  غیرمرجح  لفظ  وقتی  بنابراین  است  می  Cبوده  ستون  ظاهر  در  آن  مرجح  درج    Hشود صورت  افشاء  به صورت 

نامه  ه عنوان واژه مدخل در ردیف الفبایی مربوطه در واژه خود نیز ب  Hگردد. الزم به ذکر است که صورت درج شده در ستون  می

 توجه کنید: 10 های دیگر در تصویرشود. یا به نمونهظاهر می

 
23 . Denotative 
24 . Connotative 
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 خوان. نامه ماشین در واژه H. تکمیل ستون 10  تصویر

 شود. برای این کار فرایند زیر طی شد: ها داده ای نیز به دادهنامهها ظاهر واژهدر مرحله بعد الزم بود با استفاده از این ستون 

ستون   محتوای  Eابتدا  که  صورت  بدین  شد  ستون داده  تدوین  به  مربوط  و    Gهای  های  نحوی(  مرجح(    H)مقوله  )واژه 

)آراء(    H)ا.( و در ستون    Gکرد شد و لفظ ر.ک. بین محتوای دو ستون قرار گرفت. برای نمونه، برای واژه آرا، در ستون  درهم

 (. 11 تجمیع شد )تصویر )ا.( ر.ک. آراءبه صورت  Eاشت که این دو در ستون وجود د

 

 .خواننامه ماشین در واژه E. تکمیل ستون 11  تصویر

شود که واژه  در صورتی پر می  Eو همچنین  ترکیب بعد از مقوله نحوی در ستون    Hالزم به ذکر است که محتوای ستون  

واژه مرجح نبوده باشد و بنابراین بخواهیم آن را به واژه مرجح موجود در پیکره ارجاع دهیم. برای   Aفارسی موجود در ستون  

 خالی است اما برای مدخل آرا پر شده است.  11 نمونه این دو ستون در مدخل آراسته در تصویر

های پژوهش دارای صورت معادل و مساوی دیگری هم  اژه فارسی مدخل ممکن بود در دادهدر مرحله بعد با توجه به اینکه و

در   Hایجاد شد و واژه معادل به شرطی که در پیکره وجود داشته باشد در آن درج شد. فرق این ستون با ستون    Iباشد، ستون  

یرمرجح بوده باشد و ناگزیر باید به واژه مرجح  شود که واژه فارسی موجود در مدخل، غ برای مدخلی پر می  Hاین است که ستون  

مربوط به مواردی است که یک واژه فارسی    Iشود. اما ستون  پر می  Hشد که در این حالت ستون  موجود در پیکره ارجاع داده می

صورت از باشد. در چنین حالتی هر  های صحیح دیگری نیز در همان پیکره میخود صحیح است و ضمناً دارای صورت یا صورت 

آورده می خود  الفبایی  جایگاه  در  واژه  ستون  آن  در  و  یا صورت  Iشود  درج میصورت  دیگر  درست  و  معادل  مانند  های  شوند. 

 :12تصویر  آربسکوالر و آربوسکوالر در 
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 خوان. نامه ماشین در واژه  I. تکمیل ستون 12  تصویر

. در حقیقت دو  Bو    Aهای  های فایل اکسل، دو کار دیگر باقی ماند که عبارت بودند از پر کردن ستونبرای تکمیل ستون 

هم حاوی    Bحاوی واژه مدخل است و ستون    Aدهند. ستون  نامه را تشکیل میبخش نهائی واژه  Iبه همراه ستون    Bو    Aستون  

با    Fو    Dهای  از ترکیب ستون   B)های( انگلیسی به ترتیب و با ذکر فراوانی رخداد هر معادل است. برای ساختن ستون  معادل

به این   d2دهد بنابراین  شماره ردیف را در فایل اکسل نشان می  xاستفاده شد. در این فرمول    dx&” “&Fx=استفاده از فانکشن  

به واژه مندرج در خط یا ردیف   C22000آمده است. به همین ترتیب   Dدوم از ستون  معنی است که واژه مندرج در ردیف یا خط

را با فراوانی    Dدر ستون    aeruginosa، معادل انگلیسی  1کند. برای نمونه این فانکشن در ردیف  اشاره می  Cاز ستون    22000

 توجه کنید: 13 های دیگری در تصویربه مثالتولید شد.  aeruginosa 1با هم ترکیب کرد و صورت  Fمندرج در ستون  1رخداد 

 

 خوان. نامه ماشین واژه   A. شیوه تکمیل ستون 13  تصویر

استفاده شد.    Eو    Cهای دو ستون  ( تولید شد. برای انجام این کار از دادهAسرانجام در گام نهایی، واژه اصلی مدخل )ستون  

تجمیع کرد و بدین ترتیب مدخل اصلی هر واژه تولید شد. برای  ترکیبات موجود در دو ستون را در هم    Cx&” “Ex=فرمول  

 (.14 تجمیع شد )تصویر Eبا )ا.( در ستون  Cدر ستون  نوزایآئروژنمونه، واژه 
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 خوان. نامه ماشین در واژه A. تکمیل ستون 14  تصویر

 نامه توصیف مختصر واژه

تر باشد محقق بین هر دو مدخل یک خط خالی قرار داد مانند  نامه آسانواژهها در این  ها و مدخلبرای اینکه تمایز بین واژه 

 .15تصویر 

 

 تر. . ایجاد یک خط خالی بین هر دو مدخل برای خوانش آسان15  تصویر

 ها را فیلترگذاری کرد که نتایج زیر بدست آمد: نامه محقق دادهبرای توصیف مختصر مختصات واژگانی این واژه

 مدخل فارسی بدست آمد.  11949نامه در مجموع واژهدر این  •

مورد بوده است. به عبارت دیگر به طور  17991واژه مدخل فارسی،  11949شده برای های انگلیسی ثبتتعداد کل معادل •

 متوسط برای هر دو واژه فارسی سه معادل انگلیسی ثبت شده است.

 (.Hاستفاده شده است )مربوط به ستون بار از عالمت ر.ک.  42نامه در مجموع در این واژه •

 (Iمورد بوده است )مربوط به ستون  109نامه شده در این واژههای مساوی مشاهدهتعداد صورت •

مقوله  • نظر  کلمات از  تعداد  بیشترین  که  شد  مشخص  اصالحات  و  تغییرات  تمام  انجام  از  پس  و  مجموع  در  نحوی  های 

مدخل فارسی به مقوله نحوی اسم )ا.( مربوط تعلق    8072ط بودند. در مجموع  عناوین مقاالت، به مقوله نحوی اسم مربو

 ها بود. درصد مدخل 5/67داشت که معادل 

 درصد دومین مقوله نحوی رایج در کلمات عناوین مقاالت بود.  18/25مورد و  3009مقوله نحوی صفت )ص.( با  •

 رار گرفت. درصد در جایگاه سوم ق 5/4مورد و    538گروه اسمی )گ.ا.( با  •

ها به ترتیب به شرح زیر  ها را تشکیل دادند. این مقولهدرصد از کل مدخل  3های نحوی در مجموع کمتر از  سایر مقوله •

 مورد(.  4مورد( و ضمیر )  19مورد(، قید ) 16مورد(، پسوند ) 100مورد(، پیشوند )  154بود: حرف اضافه )

 

 مراحل تهیه فرهنگ اغالط 

 فرهنگ اغالط مراحل زیر طی شد: برای تهیه 

 گام اول: بازکردن یک فایل اکسل

 . (16)تصویر  برای تهیه فرهنگ اغالط به عنوان محصول دوم پژوهش حاضر، ابتدا یک فایل اکسل باز شد 
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 . باز کردن فایل اکسل. 16  تصویر

 کسل جدیدنامه به فایل اهای دارای خطا از واژهگام دوم: شناسایی خطاها و انتقال ردیف

نامه وجود دارد.  ای از خطاها در پیکره و به تبع آن در واژهنامه از پیکره متوجه شد که مجموعه محقق در حین تولید واژه

 بنابراین در گام دوم تصمیم گرفت به محض مواجهه با هر خطا، ردیف مربوطه را در این فایل اکسل جدید بارگذاری کند. 

 

 خطاهاگذاری  گام سوم: برچسب

نامه مشاهده  گذاری خطاها نیز از روش استقرایی استفاده شد بدین ترتیب که ابتدا هر نوع خطایی که در واژه برای برچسب 

 شد، استخراج گردید و در مرحله بعد سعی شد این خطاها به انواع تقسیم شود.

از درج ردیف دادهپس  آنها، خطاهای زیر در  پژوه های دارای خطا و بررسی  نویسی  های  ش مشاهده شد: بزرگ و کوچک 

نظیر مصوت  زبرزنجیری  درج عالئم  عدم  یا  به درج  مربوط  اشکاالت  ...؛  و  ...؛ خطای  اسامی خاص  و  تنوین  تشدید،  کوتاه،  های 

  مربوط به مقوله نحوی، خطای امالیی و خطای معنایی. از این میان با توجه به اینکه امکان تعیین ریشه خطا برای دو مورد اول

ها عموماً مفرد در نظر گرفته  نامه مدخلوجود نداشت این موارد از فهرست خطاها خارج شدند. ضمناً با توجه به اینکه در واژه

های جمع هم خطا محسوب نشد و محقق به صورت دستی آنها را به صورت مفرد تبدیل کرد. بنابراین سه شوند رؤیت صورت می

بودند  عبارت  که  ماند  باقی  اعداد    نوع خطا  با  ترتیب  به  امالیی که  و خطای  معنایی  نحوی، خطای  مقوله    3و    2،  1از: خطای 

 برچسب خوردند.

شد که برای یک کلمه فارسی مشخص معادل انگلیسی از نظر ریشه درست اما از خطای مقوله نحوی به مواردی مربوط می

فارس واژه  با  متناسب  صورت  دیگر  عبارت  به  بود.  نامناسب  مقوله  عدد  نظر  با  موارد  این  بود.  نشده  اخذ  انگلیسی  زبان  از    1ی 

البته همان  اغالط ذکر شد.  نیز در فرهنگ  آنها  این فصل ذکر شد صورت برچسب خوردند و صورت درست  پیشتر در  گونه که 

برچسب خورد    2نامه عاری از هر نوع خطایی باشد. خطای معنایی نیز که با عدد  نامه ثبت گردید تا واژهدرست کلمات در واژه

کرد که در آن واژه انگلیسی از نظر معنایی ارتباطی با واژه فارسی نداشت. سرانجام خطای نوع سوم بررسی  مواردی را توصیف می

شد و هر نوع خطای امالیی مانند حذف،  ها محسوب میترین خطای موجود در دادهشد که خطای امالیی بود. این نوع خطا شایع

شد. عمده خطاهای امالیی، خطاهای نگارشی سهوی بودند و  اضافه یا جابجایی حروف مشکل فاصله و جدانویسی را شامل می

به دلیل بی ه کلید به جای هم استفاده شده  دقتی حروف نزدیک به هم بر روی صفحموارد متعدد نیز خطاهای تایپی بود که 

است. در پایان الزم به ذکر است که درج یا حذف بی مورد عالئم زبرزنجیری، تشدید، تنوین و ... به دلیل عدم امکان رصد ریشه 

 خطا مد نظر قرار نگرفت. 

 

 تحلیل آماری مختصر فرهنگ اغالط -

واژه متمایز مدخل فارسی تولید شد.    268ردیف و    296، فرهنگ اغالط پژوهش حاضر با  گام سومدر مجموع پس از تکمیل  

 دهد: خوان را نشان مینمونه هایی از فرهنگ اغالط ماشین 20تا  17 تصویرهای
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 خوان. . نمونه اول از فرهنگ اغالط ماشین 17  تصویر

 

 خوان.. نمونه دوم از فرهنگ اغالط ماشین 18  تصویر

 

 خوان.ین . نمونه سوم از فرهنگ اغالط ماش19  تصویر

 

 خوان. . نمونه چهارم از فرهنگ اغالط ماشین 20  تصویر

درصد به خطای نوع سوم )خطای امالیی( مربوط بود. پس از آن خطای معنایی    52/88ردیف یعنی    262ردیف    296از این  

ای از خطاهای هر  ادامه نمونه درصد(مورد به صورت مشترک در جایگاه دوم قرار گرفتند. در    74/5)  17و خطای نحوی هر یک با  

 شود: دسته توضیح داده می

 های زیر اشاره کرد:  توان به نمونه ها یعنی خطای امالیی میترین خطای مشاهده شده در دادهاز میان رایج
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 (. 3ای از خطاهای امالیی )با برچسب  . نمونه3  جدول

 صورت خطای واژه انگلیسی صورت خطای واژه فارسی واژه انگلیسی واژه فارسی  ردیف

 Isfahan ---- Isfafan اصفهان  1

 depression ---- Depression/deperssion افسردگی 2

 alcohol ---- alchohol الکل 3

 ---- اقیلم climate اقلیم 4

 ---- التکرونیک  electronic الکترونیک  5

 ---- اوالنزاپین olanzapine اوالنزابین 6

 

شود خطاهای امالیی غالباً به دلیل عدم دقت در تایپ  مشاهده می  20تا    17  و همچنین تصاویر  3  در جدولگونه که  همان

ایجاد می اضافه میکلمات  یا  برای نمونه گاه حرفی حذف  یا جای برخی حروف  alcoholبه جای    alchoholشود )مانند  شود.   )

یا التکرونیک به جای الکترونیک( و گاه با فشردن کلید خطا و همجوار با    depressionبه جای    deperssionکند )مانند  تغییر می

شود. همچنین گاه کلمات بر اساس اصول نگارش فرهنگستان باید جدا یا پیوسته باشند و این جدا  یک کلید، حرف خطا تایپ می

پیوسته  کانییا  جای  به  کانیزایی  مشاهده  نمونه  برای  گرفت.  قرار  دسته  این  در  نیز  خطا  جای  نویسی  به  کانیسازی  یا  زایی 

 سازی.کانی

هایی از  به صورت مشترک در جایگاه بعدی قرار گرفتند. در ادامه نمونه  17خطاهای معنایی و مقوله نحوی هر دو با فراوانی  

 شود: هر دسته ذکر می

 به چند نمونه از خطاهای معنایی اشاره شده است:  4 : در جدول خطاهای معنایی 

 (. 2ای از خطاهای معنایی )با برچسب  . نمونه 4 جدول

 صورت خطای واژه انگلیسی صورت خطای واژه فارسی واژه انگلیسی واژه فارسی  ردیف

 red ---- black قرمز 1

 sea ---- ocean دریا 2
 summary ---- introduction خالصه  3
 thesis ---- dissertation پایان نامه 4

 bidet ---- fleece بیده  5
 enhancement ---- intervention ارتقاء 6

 

شود، خطاهای معنایی به مواردی اشاره داشت که برای واژه فارسی مندرج در مدخل،  مشاهده می  4  گونه که در جدولهمان

است که   redمعادل انگلیسی نادرست استفاده شده بود. برای نمونه، واضح است که معادل انگلیسی کلمه قرمز در انگلیسی واژه  

پایان نامه همان    blackبه خطا   درج شده که به    dissertationاست که به خطا    thesisدرج شده است. یا معادل انگلیسی لفظ 

 معنی رساله دکتری است و ... . 

 (. 1ای از خطاهای مقوله نحوی )با برچسب . نمونه 5 جدول

 انگلیسیصورت خطای واژه  صورت خطای واژه فارسی واژه انگلیسی واژه فارسی  ردیف

 acryl ---- acrylic آکریل 1

 performance ---- perform اجراء  2
 option ---- optional اختیار  3
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 safe ---- safety ایمن  4

 reproductive ---- reproduction تولیدمثلی 5
 Greece ---- Greek یونان 6

 

شوند که برای یک واژه فارسی، معادل  آمده است خطاهای مقوله نحوی خطاهایی را شامل می  5  همانطور که در در جدول

منتقل  درستی  به  هم  فارسی  واژه  معنی  ترتیب  بدین  و  است  نادرست  نحوی  مقوله  نظر  از  اما  درست  ریشه  نظر  از  انگلیسی 

استفاده شده است. به عنوان   safetyرای لفظ ایمن از  ها باست حال آنکه در داده  safetyو ایمنی    safeشود. برای نمونه ایمن  نمی

 استفاده شده است و ... .  acrylicاست که به خطا لفظ  acrylیک نمونه دیگر معادل انگلیسی واژه فارسی آکریل لفظ 
 

 گیری بحث و نتیجه
)به عنوان داده خام   (1392فالحتی قدیمی فومنی )در این پژوهش هدف آن بود تا ضمن استفاده از اطالعات پیکره پژوهش  

محور فارسی به انگلیسی تولید  نامه پیکرهشده توسط محقق( یک واژهنامه تدوینتغییرات )وفق شیوه  و اولیه( و انجام اصالحات و 

شده در پیکره به همان صورت بایست خطاهای رؤیتدهند منطقاً میهای طبیعی را نشان میها دادهپیکره شود. با توجه به اینکه  

می فرهنگحفظ  قواعد  و  اصول  طبق  طرفی  از  واژهشد.  مشکل نگاری،  این  حل  برای  باشد.  خطایی  نوع  هر  از  عاری  باید  نامه 

خطا به همراه سایر اطالعات مربوط به آن ردیف از فایل اکسل به  نامه اصالح شد و صورت  شده در پیکره در واژهخطاهای رؤیت

 محور( بدین شرح بود: نامه پیکرهفرهنگ اغالط منتقل شد. مختصات محصول اول )واژه

واژه    11949شده برای  های انگلیسی ثبتمدخل فارسی بدست آمد. تعداد کل معادل  11949نامه در مجموع  در این واژه •

مورد بوده است. به عبارت دیگر به طور متوسط برای هر دو واژه فارسی سه معادل انگلیسی ثبت    17991مدخل فارسی،  

های  (. تعداد صورت Hبار از عالمت ر.ک. استفاده شده است )مربوط به ستون    42نامه در مجموع  شده است. در این واژه

های نحوی در مجموع و پس  (. از نظر مقوله Iون  مورد بوده است )مربوط به ست  109نامه  شده در این واژهمساوی مشاهده

اسم مربوط  مقوله نحوی  به  عناوین مقاالت،  بیشترین تعداد کلمات  انجام تمام تغییرات و اصالحات مشخص شد که  از 

ها بود.  درصد مدخل  5/67مدخل فارسی به مقوله نحوی اسم )ا.( مربوط تعلق داشت که معادل    8072بودند. در مجموع  

درصد دومین مقوله نحوی رایج در کلمات عناوین مقاالت بود. گروه    18/25مورد و    3009وی صفت )ص.( با  مقوله نح

درصد از   3های نحوی در مجموع کمتر از  درصد در جایگاه سوم قرار گرفت. سایر مقوله   5/4مورد و    538اسمی )گ.ا.( با  

این مقوله کل مدخل را تشکیل دادند.  ترتیب به شرح  ها  به  اضافه )ها  بود: حرف  پیشوند )  154زیر  مورد(،    100مورد(، 

 مورد(.  4مورد( و ضمیر )  19مورد(، قید )  16پسوند )

  296واژه متمایز فارسی بود. از این    268ردیف و    296محصول دوم در پژوهش حاضر فرهنگ اغالط بود. این فرهنگ حاوی  

مورد به    17د. پس از آن خطای معنایی و خطای نحوی هر دو با  ردیف به خطای نوع سوم )خطای امالیی( مربوط بو  262ردیف  

شود. برای نمونه صورت مشترک در جایگاه دوم قرار گرفتند. خطاهای امالیی غالباً به دلیل عدم دقت در تایپ کلمات ایجاد می

جوار با یک کلید، حرف  مکند و گاه با فشردن کلید خطا و هشود یا جای برخی حروف تغییر میگاه حرفی حذف یا اضافه می

می تایپ  یا  خطا  جدا  این  و  باشند  پیوسته  یا  جدا  باید  فرهنگستان  نگارش  اصول  اساس  بر  کلمات  گاه  همچنین  شود. 

 سازی.زایی یا کانیسازی به جای کانینویسی خطا نیز در این دسته قرار گرفت. برای نمونه، مشاهده کانیزایی به جای کانیپیوسته 

در جایگاه بعدی قرار گرفتند. خطاهای معنایی به مواردی اشاره داشت    17و مقوله نحوی هر دو با فراوانی    خطاهای معنایی

قرمز در   انگلیسی کلمه  برای نمونه، معادل  بود.  استفاده شده  نادرست  انگلیسی  فارسی مندرج در مدخل، معادل  برای واژه  که 

 dissertationاست که به خطا    thesisنامه  . یا معادل انگلیسی لفظ پایاندرج شده بود  blackاست که به خطا    redانگلیسی واژه  

شوند که معادل انگلیسی  درج شده بود که به معنی رساله دکتری است و ... . خطاهای مقوله نحوی نیز خطاهایی را شامل می

عنی واژه فارسی هم به درستی منتقل  یک واژه فارسی از نظر ریشه درست اما از نظر مقوله نحوی نادرست است و بدین ترتیب م
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استفاده شده است. به عنوان  safetyها برای لفظ ایمن از است حال آنکه در داده safetyو ایمنی  safeشود. برای نمونه، ایمن نمی

 استفاده شده است.  acrylicاست که به خطا لفظ  acrylیک نمونه دیگر معادل انگلیسی واژه فارسی آکریل لفظ 

 گیری کرد آن است که:توان نتیجه آنچه از کل فرایند پژوهش حاضر می

ریات کم و بیش خطای امالیی و انواع دیگر  در مقاالت نش  ،با وجود انجام پژوهش بر روی نشریات معتبر وزارت عتف  -الف

این خصوص دقت در  است  است که الزم  معنی  بدین  این  و  دارد  وجود  نمونه، فالحتی  خطاها  برای  آید.  به عمل  بیشتری  نظر 

نوع    27مجله،    24های  دار وزارت عتف دریافت که در چکیدههای انگلیسی مجالت رتبه( با بررسی چکیده1392قدیمی فومنی )

 اند.   خطا وجود داشته است که عمده این خطاها دستوری، واژگانی و امالئی بوده 1439طا و در مجموع خ

انجام پیش  -ب الزام  رایانه و  به مقتضیات محیط  با توجه  بود که  پژوهش آن  این  از  ها،  پردازش در دادهجمع بندی دیگر 

شود اطالعات با وجود حضور  گیرد که این تنوع گاه باعث میفاصله میهای استاندارد  های اطالعاتی گاه از شیوهلخط پایگاهارسم

 در منابع پایگاه، به درستی بازیابی نشوند. 

همچنین مشخص شد که جدای از بحث تألیف مقاله، مسئله ویراستاری پیش از انتشار نیز از اهمیت خاصی برخوردار    -ج

موجود   از خطاهای  بخشی  مسئول  مهم  این  از  غفلت  و  واژهاست  به  این خطاها هم  است.  واژهبوده  به  و هم  فارسی  های  های 

 انگلیسی مربوط بوده که در فرهنگ اغالط ثبت و ضبط شد. 

بحث دیگر و مهم در خصوص این تحقیق نیاز به استفاده از متخصصان زبان در نشریات علمی است. منظور از متخصص  -د

بان خارجی متناسب با زبان خارجی به کار رفته در نشریات است. به عبارتی،  زبان، زبان فارسی برای مقاالت فارسی و همچنین ز

تواند مؤثر باشد. البته الزم است متخصص زبان تسلط کافی بر  برای نگارش چکیده و عنوان انگلیسی حضور متخصص زبان می

در ارتباط باشد و این در حالی است    اصول نگارش را داشته باشد و به دلیل عدم تسلط موضوعی الزم است با نویسندگان مقاالت

 کنند. که نشریات حتی در صورت استفاده از ویراستار نیز غالباً بین این متخصصان و نویسندگان مقاالت ارتباطی برقرار نمی

خصوص در ابعادی بزرگتر در  های حاضر بهمحوری نظیر پژوهشهای پیکرهتوان نتیجه گرفت که پژوهشدر مجموع می  -ه

از معادلنگاری میفرهنگحوزه   استفاده متخصصان  نحوه  را  تواند  فارسی  انگلیسی کلمات تخصصی  به به گونههای  مناسب  ای 

 تصویر بکشد.

  

 کاربردهای عملی پژوهش 
شود. تولید این  های مختلف دارای کاربرد است که در این بخش به اختصار توضیح داده میبرونداد پژوهش حاضر در حوزه

تواند به محققان ایرانی که در حال نگارش یا ترجمه مقاله به انگلیسی هستند، یاری برساند. انتخاب معادل از میان  نامه میواژه

تواند  شود که در این خصوص نیز پژوهش حاضر میای مهم محسوب میهای مختلف برای نویسندگان و مترجمان دغدغهمعادل

نگاری و  فرهنگتواند رویکردی عینی در  محور( بوده که میده در این پژوهش )مطالعه پیکرهشمفید باشد. همچنین روش استفاده

 نویسان قرار دهد. های هر واژه را پیش روی فرهنگچیدمان معادل

گزینی )مقوله نحوی، معنایی و امالیی( استخراج و ثبت شد. این اطالعات  در این پژوهش سه نوع خطای عمده در معادل

سیاست  تواندمی و  متولیان  راه  این خصوص دقتچراغ  در  تا  باشد  نشریات کشور  رو گذاران  این  از  باشند.  داشته  بیشتری  نظر 

شود بدین  نامه و منبع استخراج واژه که منبعی برای مطالعات زبانشناسی دیگر نیز محسوب میپژوهش حاضر نه تنها یک واژه

رفتار معاصورت که محققان می از طریق  و حتی خطاهای مشاهدهدلتوانند  نویسندگان  تحلیلگزینی  به شده،  را  مختلفی  های 

تواند عاملی برای یافتن منشأ این مشکالت باشد که گاه اشکال توسط نویسنده و گاه  ها و به ویژه خطاها میانجام برسانند. یافته

اپراتور می اقدام  اشکال تایپی و مربوط به  انتشار مقاالت  برای رفع آنها میباشد و بررسی این موارد و  ارتقاء کیفیت  تواند باعث 

 باشد. 

توان به عدم بازیابی  های بازیابی اطالعات هم خود تبعاتی را به همراه دارد که از آن جمله میدرونداد اطالعات خطا در نظام

مخاط توجه  کردن  معطوف  کرد.  اشاره  پایگاه  در  اطالعات  آن  بودن  موجود  وجود  با  بروز  اطالعات  امکان  به  علمی  جامعه  و  ب 
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میاین خطاها  نظامگونه  ایجاد  مهم  تواند  این  که  گردد  سبب  را  اپراتورها  توسط  اطالعات  درونداد  نحوه  بر  بیشتر  کنترلی  های 

 تواند در بازیابی درست اطالعات تأثیرگذار باشد. می

توانند  های دیگر میی، زبان و ادبیات فارسی و زبانرایانشهای زبانشناسی، زبانشناسیدانشجویان، اساتید و متخصصان رشته 

مقاالت حوزه نویسندگان  نگاه کنند.  به عنوان یک حوزه کاری مؤثر  ترجمه مقاالت علمی  های موضوعی  به حوزه ویراستاری و 

پیدا می نیاز  انگلیسی  واژگان  به  انگلیسی  به  مقاله خود  تبدیل  عنوامختلف در حین  ترجمه  ویژه در  به  این کنند،  و چکیده.  ن 

ها  نامه تهیه کنند. اطالعات بسامدی معادلهای مورد نیاز خود را از این واژه های انگلیسی بخشی از واژه توانند معادلمحققان می

 تر توسط کاربر باشد. های مناسبتوانند در مواردی و نه همیشه یک عامل کمکی برای انتخاب معادلنیز می

علمی یا  ها در اختیار محققان و اعضای هیئتتواند به عنوان یک منبع مرجع از طریق کتابخانهخوان مینامه ماشیناین واژه

از واژهدانشجویان تحصیالت  استفاده  به  را  نویسندگان فارسی مقاالت علمی  انگلیسی در حین تکمیلی قرار گرفته و تمایل  های 

های انگلیسی بیشتر از سوی نویسنگان  کشد، یعنی مشخص کند چه واژه برگردان مقاالت خود از فارسی به انگلیسی به تصویر ب

 گیرد.برای یک واژه فارسی خاص مورد استفاده قرار می

 

 های پژوهش محدودیت
شود. نخستین محدودیت  هایی است که به برخی از آنها اشاره میپژوهش حاضر مانند هر پژوهش دیگری دارای محدودیت

داده و  های  حجم  )فارسی  مقاله  عنوان  جفت  هزار  ده  در  موجود  واژگان  از  مجموع  در  که  طوری  به  است  بوده  استفاده  مورد 

ها امکان افزایش تعداد لغت و نیز بسامد رخداد  انگلیسی( استفاده شد. طبیعی است در صورت استفاده از حجم بزرگتری از داده

گردد  . محدودیت دوم به نوع داده مورد استفاده باز میداشتمی  خل وجودها در هر مدها و درنتیجه تغییر ترتیب معادلمعادل

نامه بافت یا نحوه استفاده از واژه ها  که صرفاً عنوان مقاالت فارسی و عناوین معادل انگلیسی آنها بوده است. بنابراین، در این واژه

کننده باشد. محدودیت دیگر به  تواند کمکشود میهای آتی لحاظ  در قالب عبارات و جمالت لحاظ نشده که چنانچه در پژوهش

های مختلف  معنا و دارای صورت استفاده شد و مفاهیم هم  گردد که از معیار یکسانی کاملهای معادل موجود در پیکره بر میواژه

ی زبان این پژوهش  های یکسان یا مترادف شناسایی نشدند. از درج تلفظ واژه فارسی هم به خاطر مخاطبان فارسبه عنوان واژه 

   .رای تسهیل قرائت واژه استفاده شدپرهیز شد و صرفاً در مواردی که تلفظ واژه دشوار بود از اِعراب ب

 

 هایی برای مطالعه بیشترزمینه
های مختلفی وجود دارد. از طرفی متغیرهایی چون هیچ پژوهشی کامل نیست و بنابراین همواره برای توسعه هر پژوهشی راه

کنند تا پژوهش در چارچوبی معین و مشخص به انجام  زمان، بودجه و اهداف، چارچوبی مشخص را برای هر پژوهش مشخص می

پژوهش حاضر ن با این مقدمه مشخص است که  پژوهشی کامل محسوب شود و بنابراین در این بخش چند  یز نمیبرسد.  تواند 

 شود که در امتداد پژوهش حاضر در آینده قابل انجام است. نمونه از موضوعات پژوهشی ذکر می

توانند نمونه آماری بزرگتری را برگزیده و بر جفت عنوان مقاله کار شد. محققان دیگر می  10000در این پژوهش بر روی  

بر روی واژه  روی های موجود در عنوان کار شد. محققان تعداد بیشتری از عناوین این کار را انجام دهند. در این پژوهش صرفاً 

های عنوان،  کم در کنار واژهتوانند واحدهای بزرگتری از متن مانند چکیده یا متن کامل مقاالت را برگزینند یا دستمند میعالقه

های واژگانی را  مراتبی نمونهبرداری تصادفی سلسلهظر قرار دهند. محقق حاضر با استفاده از روش نمونهواژگان کلیدی را نیز مد ن

توانند بر روی یک حوزه تخصصی خاص این کار را تکرار کنند.  های موضوعی مختلف استخراج کرد. سایر پژوهشگران میاز حوزه

شته هنر، فنی مهندسی، علوم انسانی یا هر رشته و حوزه دیگری را انتخاب  توانند صرفاً عناوین مربوط به ربرای نمونه آنها می

های کالن بوده است. برای بندیای در قالب دستهها در وبگاه مرکز منطقه بندی دادهگونه که پیشتر ذکر شد دستهکنند. همان

های مختلفی  یر حوزه علوم انسانی نیز زیرحوزهنمونه حوزه علوم انسانی، فنی مهندسی، ... . این در حالی است که در هر حوزه نظ

توانند نه تنها بر روی یک حوزه نظیر علوم انسانی که بر روی یکی از مندی میوجود دارد. بنابراین، محققان دیگر در صورت عالقه

 شناسی و ... تمرکز کنند.شناسی، زبانهای آن مانند روانشناسی، جامعهزیرحوزه 

http://www.rcsj.ir/


 13 -41 ، ص1401 تابستان، 26ره اشم ،ی علمی پژوهش در علوم رایانههمجل
ISSN: 2745-3673  

http://www.Rcsj.ir 

 

پژوهش  د این  ماشینن واژهر  صورت  به  اغالط  فرهنگ  و  دیگر  امه  محققان  شد.  تولید  خام  اکسل  فایل  قالب  در  و  خوان 

تر شود. همچنین در این پژوهش  ها برای کاربر آسانای تهیه کنند تا جستجوی واژه و معادلتوانند از طریق کدنویسی برنامهمی

توانند  آن مشخص بود، بررسی شد. محققان دیگر می  در بخش فرهنگ اغالط چند نوع خطای غالب که تشخیص مرجع و ریشه

 سایر خطاها را نیز بررسی کرده و به این مجموعه اضافه نمایند. برای نمونه عالئم زبرزنجیری و اِعراب. 
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