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Purpose: Turkish proverb dictionaries published in Turkish speaking regions of Iran are 
evaluated to explore to the extent they meet the criteria of reference works.
Methodology: The list of books in the subject published in Iran was prepared by 
searching in the online catalog of the National Library of Iran.  Thirty-four titles were 
identified an examined carefully using a researcher-made checklist based on the criteria 
proposed in the LIS literature for reference works.
Findings: Overall, the titles examined failed to meet the criteria. Problems include the 
lack of user guides, lack of cross-references, lack of detailed endbook indexes, and lack 
of unstructured entry contents. 
Conclusion: Preparing a handbook for future authors and greater involments of  the 
academics in preparing such works are proposed.
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ارزیابی ویژگی های مرجع شناختی کتب 
ضرب المثل های ترکی

حید ر مختاری1

هــد ف: ارزیابــی کتاب هــای رضب املثل هــای ترکــی منترششــد ه د ر مناطــق مختلــف ایــران 

از لحــاظ رعایــت معیارهــای منابــع مرجــع. 

روش: فهرســت نســبتاً کاملــی از کتــب رضب املثل هــای ترکــی از فهرســت اینرتنتــی 

کتابخانــۀ ملــی ایــران فراهــم و اصــل آثــار تهیــه شــد . بــا تد ویــن ســیاهۀ وارســی 

پژوهشگرســاخته حــاوی معیارهــای ارزیابــی آثــار مرجــع از ایــن د ســت، ایــن کتــب طبــق 

ــد ند .  ــی ش ــا بررس ــن معیاره ای

ــژه  ــد ، به وی ــی ش ــه بررس ــاری ک ــن آث ــع د ر تد وی ــای مرج ــای کتاب ه ــا: معیاره یافته ه

ــاختار  ــی و س ــای پایان ــنت، منایه ه ــل م ــات د اخ ــتفاد ه، ارجاع ــع اس ــامی جام ــر راهن ازنظ

ــت. ــد ه  اس ــت نش ــوب رعای ــد  مطل ــا د ر ح مد خل ه

و  شــود   تد ویــن  د ســتنامه  آثــاری  چنیــن  تد ویــن  بــرای  اســت  الزم  نتیجه گیــری: 

کننــد .  مشــارکت  آنهــا  تد ویــن  د ر  د انشــگاهیان 

منابع مرجع، رضب املثل های ترکی، ارزیابی ، ایران
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مقد مه
اصطالحات  ایران  د ر  رایج  گویش های  و  زبان ها  از  بسیاری  مانند   هم  ترکی  زبان 
اخیر، فرهنگ  د ارد . د ر د هه های  از ضرب المثل ها  بزرگ  تعابیر غنی و گنجینه   ای  و 
ضرب المثل ها و اصطالحات عامیانۀ ترکی، از آذربایجان گرفته تا شیراز و خراسان 
به  کمتر  آثار  این  ناشران  و  تد وین کنند گان  اما  است؛  شد ه  منتشر  ایران  د ر  بزرگ 
معیارهای شناخته شد ه د ر تد وین و نشر کتاب های مرجع و فرهنگ های عامیانه توجه 
د اشته اند . پژوهش حاضر می کوشد  نقاط ضعف این منابع را از این منظر نشان د هد  
و به انتشار باکیفیت تر آنها د ر آیند ه کمک کند . به عالوه، این مقاله می تواند  راهنمای 

ارزیابی آثار مرجع د ر اد بیات عامیانۀ زبان ها و گویش های ایرانی باشد . 
پیشنهاد   منابع مرجع  انواع  ارزیابی  برای  معیارهای عمومی و اختصاصی چند ی 

شد ه است )Katz, 2002؛ مراد ی، 1386(:
اعتبار و تخصص پد ید آورند گان )نویسند ه یا گرد آورند ه، ویراستار و ناشر(؛	 
براساس ویرایش های مختلف و تجد ید نظرهای چند بارۀ 	  اطالعات  روزآمد بود ن 

اثر؛
مشخص کرد ن د امنه، حد ود ، و گسترۀ موضوعی اثر برای مخاطب؛	 
د اشتن راهنمایی جامع برای استفاد ه از مطالب و محتوای اثر؛	 
غنا و کفایت مطالب عرضه شد ه ذیل هر مد خل؛	 
و 	  مد خل ها  به  آسان  و  سریع  د سترسی  برای  منطقی  سازماند هی  و  نظم  د اشتن 

اطالعات آنها؛
د اشتن ابزارهای کمکی، مانند  ارجاعات برای بازیابی مطالب مرتبط میان مد خل ها 	 

اطالعات  انواع  بازیابی  برای  اختصاصی  و  عمومی  نمایه های  انواع  د ارابود ن  و 
د اخل مد خل ها؛

حروف چینی، چاپ، و صحافی مناسب و کاربرپسند .	 
مانند   می شود ؛  منتشر  مرجع  آثار  نقد   و  معرفی  د ر  منابعی  و  مجالت  امروزه، 
از  مرجع2  منابع  راهنمای  و  آمریکا  کتابخانه های  انجمن  از  مرجع1  کتب  راهنمای 
چند   کتاب های  ند ارد .  وجود   آنها  مشابه  ایران اثر  د ر  بریتانیا.  کتابخانه های  انجمن 
متن د رسی د انشگاهی د ربارۀ آثار مرجع منتشر شد ه است؛ اما د ر آنها به منابع مرجع 
فرهنگ های عامیانه، به ویژه د ر زبان های محلی نپرد اخته اند . البته مراد ی )1386( د ر 
یکی از همین متون د ر بخش فرهنگ های عامیانه فقط چند  منبع به زبان فارسی )مانند  

کتاب کوچه از احمد  شاملو( و انگلیسی را معرفی کرد ه است. 
1. Guide to Reference Books
2.  Guide to Reference 

Material
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فراشباشی آستانه و فتاحی )1387( تعد اد  3۰3 عنوان کتاب مرجع چاپ شد ه د ر 
سال های 1374 تا 1383 را بررسی کرد ند  و د ریافتند  معیارهای ساختاری مربوط به 

زود یابی و د سترسی آسان به محتوای آنها چند ان رعایت نشد ه است. 

روش شناسی
ابتد ا از فهرست برخط کتابخانۀ ملی )http://opac.nlai.ir( با وارد کرد ن سرعنوان موضوعی 
»ضرب المثل های ترکی« و افزود ن واژۀ »ایران« رکورد  41 کتاب بازیابی شد . هفت 
رکورد  به سبب آنکه اثر مربوط به آنها ساختار مرجع ند اشت و تک نگاشت محسوب 
می شد ند  حذف شد . بر اساس معیارهای ارزیابی فرهنگ های عامیانه سیاهه وارسی ای 
پژوهشگرساخته با 8 گویه و 16 زیرگویه تد وین شد . چهار تن از متخصصان مرتبط 
)یک نفر مد رس اد بیات عامیانه د ر مقطع کارشناسی ارشد ، د و مد رس علم اطالعات 
و د انش شناسی، و یک کتابد ار بخش مرجع شاغل د ر یک کتابخانۀ عمومی( روایی 

این سیاهه وارسی را با تغییراتی اند ک تأیید  کرد ند .
ویراستار،  نویسند ه،  اعتبار  )مانند   پد ید آورند گان  اعتبار  به  مربوط  زیرگویه های 
تخصص ناشر و...( نیاز به جستجو د ر آثار این افراد  و سابقۀ ناشر د اشت. این معیارها 
د اشتن نویسند ه،  اعتبار  معیار  شد .  بررسی  آثار  ناشران  و  مؤلفان  پیشینۀ  بررسی   با 
د ست   کم یک اثر مرتبط و معیار مربوط به ناشران هم مسامحتًا نشر آثار به زبان ترکی 
)و نه تخصص د ر کار انتشار منابع مرجع( بود ؛ چر ا که ناشر تخصصی این منابع به 
زبان ترکی د ر ایران وجود  ند ارد . معیار روزآمد بود ن هم وجود  ویرایش/های بعد ی 
مقد مۀ  مطالعۀ  با  اثر  موضوعی  گسترۀ  و  د امنه، حد ود ،  نبود ن  یا  بود . مشخص بود ن 
آشنا کند   با ساختار مد خل ها  را  نبود  متن راهنما که خوانند ه  یا  بود   تعیین شد .  اثر 
کفایت  و  غنا  معیار  بود .  د یگر  گویۀ  معیار  د هد ،  نشان  را  اطالعات  بازیابی  طرز  و 
توضیحات ذیل هر مد خل شامل بیان کاربرد ها و نیز توضیح ریشه و حکایت مربوط 
به ضرب المثل بود . معیار د اشتن نظم و سازماند هی منطقی برای د سترسی سریع و 
آسان به ساختار هر مد خل بود . ارجاعات برای بازیابی مطالب مرتبط میان مد خل ها 
وجود   مالک  اطالعات  انواع  بازیابی  برای  اختصاصی  و  عمومی  نمایه های  انواع  و 
ابزارهای کمکی د ر بازیابی اطالعات د رنظر گرفته شد . د ربارۀ کیفیت حروف چینی و 
چاپ و صحافی مناسب )گویۀ آخر( از سه کتابد ار بخش مرجع )د و نفر از کتابخانه 

عمومی و یک نفر از کتابخانۀ ملی( نظرخواهی شد . 
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یافته ها 
کتاب های  د ر  را  مرجع  آثار  کیفیت  معیارهای  رعایت  د رصد   و  فراوانی   1 جد ول 
)با  معیارها  رعایت  میزان  د اد ه ها  می د هد .  ارائه  بررسی شد ه  ترکی  ضرب المثل های 

میانگین 24 د رصد ( را مطلوب نشان نمی د هد . 

جد ول 1.  میزان رعایت شد ن ویژگی های مرجع شناختی د ر کتب ضرب المثل های ترکی

تعد اد  کتبموضوعرد یف
بررسی شد ه

تعد اد  
)د رصد ( آثار
واجد  رشایط

توضیحات

چهار اثر د و نویسند ه د اشت. 9 )24(38تخصص نویسند ه1

 0 )0(2تخصص ویراستار2

نرش کتب به زبان ترکی آذری 13 )54(24سابقۀ نارش3

تجد ید  ویرایش  0 )0(34نوبت ویرایش4

5
و  موضوعی  د امنه  بیان 

مبنای تفکیک مد خل ها
34)0(0  

بیان حد ود  و گسرتۀ موضوعی و 
مبنای تفکیک مد خل ها 

  0)0(34د اشنت راهنامی جامع6

  12)35(34فقط ذکر مثل / اصطالح7

8
بیان موارد  کاربرد  مثل / 

اصطالح
34)44(15  

9
ذکر ریشه و حکایت مثل/ 

اصطالح
34)20(7  

  30)88(34د اشنت نظم الفبایی 10
تناقضات فراوانی د ر چینش 

الفبایی مد خل ها

  2)6(34د اشنت ساختار موضوعی11
نظم  فاقد   موضوعی  ساختار 

منطقی 

  0)0(34د اشنت سایر ساختارها12

  0)0(34استفاد ه از ارجاعات13

کلامت،  بازیابی  به  که  ارجاعاتی 
اصطالحات و مد خل های مرتبط و 

مشابه کمک کنند .

  0)0(34د اشنت انواع منایه 14

  29)85(34حروف چینی مناسب15
احتامل مراجعۀ فراوان و افراد  
مختلف وجود  این معیارها را 
برای این آثار رضوری می کند .   6)18(34چاپ و صحافی مناسب 16

123 )24(506مجموع
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از میان نویسند گان و گرد آورند گان 34 اثر، 9 تن سابقۀ نشر کتاب یا مقالۀ علمی 
د ر موضوع را د اشتند . فقط د و عنوان از آثار ویراستار د اشتند ؛ اما اینان هیچ یک سابقۀ 
ویرایش یا تألیف اثر تخصصی ند اشتند . این د ر حالی است که د اشتن گروه متخصص 
برای تد وین آثار مرجع بر غنا و د رستی و اعتبار اطالعات آن می افزاید . تنها 13 ناشر 
تخصص و سابقۀ نشر کتب ترکی د اشتند . هیچ یک از ناشران سابقۀ انتشار آثار مرجع 

به زبان ترکی ند اشتند . هیچ کد ام از آثار ویرایش بعد ی ند اشتند . 
د ر برخی آثار، به ویژه د ر مقد مه آنها، به موضوع اثر اشاره شد ه بود ؛ ولی تفکیک 
موضوعی مد خل ها و گستره و د امنۀ کار برای خوانند ۀ اثر روشن نشد ه بود ؛ حال آنکه 
همگی مانند  ظفرخواه )137۰( حاوی ضرب المثل، اصطالحات عامیانه، و حتی د عا 

و نفرین بود ند .
راهنمای جامع برای استفاد ه د ر هیچ کد ام از آثار وجود  ند اشت و صرفًا د ر مقد مۀ 

بیشتر آنها به الفبایی بود ن مد خل ها اشاره شد ه بود .
د ر برخی آثار هر مد خل صرفًا حاوی ضرب المثل یا اصطالح عامیانۀ ترکی، بد ون 
و د ربارۀ  کرد ه اند   ارائه  را  فارسی ضرب المثل  ترجمه  فقط  نیز  برخی  است  توضیح 
برخی  منبع، روایات و حکایات و ریشۀ  د ر سه  فقط  ند اد ه اند .  مثل توضیح  کاربرد  

مثل ها و اصطالحات آمد ه است. 
هر چند  نظم حاکم بر مد خل ها عمد تًا الفبایی است، تد اخل آ با الف )مانند : قمری، 
1388( و تفکیک نشد ن چهار مصوت اْو )o(، اُو )u(، اؤ )ö( و اۆ )ü( )مانند  وفایی، 
1385( برای خوانند ه مشکل آفرین است. د ر برخی آثار، ترتیب الفبایی د ر حروف د وم 
به بعد  رعایت نشد ه است و نمونه های بسیاری از بی   د قتی د ر این باب د ید ه می شود . 

برخی حتی نظم الفبایی هم ند ارند .
هیچ یک از آثار نمایه یا ارجاع ند اشتند . واژه های متراد ف )مانند  آتا و د د ه، هر د و 
به معنای پد ر(، یا مرتبط )مانند  آرواد  به معنای زن و ار-آرواد  به معنای زن و شوهر(، 
ارتباط آنها را ارجاع آن کلمات به همد یگر مشخص می کند . این گونه است که احتمال 
بازیابی مد خل های مرتبط افزایش می یابد . برای نمونه، د ربارۀ نمایه ها نیز اگر خوانند ه 
د ر جستجوی ضرب المثل هایی باشد  که د ر آنها کلمۀ آت )اسب( به کار رفته است، 
د یگر  مد خل های  نمی تواند   شد ه اند ،  شروع  کلمه  این  با  که  ضرب المثل هایی  به جز 

حاوی این کلمه را پید ا کند . 
کتابد اران مرجع چاپ و صحافی 6 منبع و نوع حروف چینی 29 منبع را مناسب 

کتب مرجع د انستند . 
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نتیجه گیری
کمکی،  نمایه های  ند اشتن  ترکی،  ضرب المثل های  مرجع  کاستی های کتاب های 
استفاد ه، و  ند اشتن راهنمای جامع  ارجاعات یک سویه و د وسویه،  از  استفاد ه نکرد ن 
مشکالت ساختاری د ر متن مد خل ها بود . رفع این کاستی ها د ر زود یابی مطالب و 
بهبود  کارکرد  این آثار بسیار مؤثر است. تد وین ضرب المثل ها براساس موضوع، البته 
براساس استاند ارد های جهانی )نگاه کنید  به Mider, 2004, 2۰-16( هم الزم است. رفع 
این نقایص بیش از همه مستلزم مشارکت متخصصان د انشگاهی د ر تد وین و توجه 
ناشران به ویژگی های این د ست آثار است. وقت آن رسید ه است که د ر گرد آوری و 
تد وین ضرب المثل ها، معیارهای علمی و مرجع شناختی و مقتضیات امروزین رعایت 
شود  تا این آثار به کار پژوهش، آموزش، و مطالعه آیند  و با اقبال بیشتر روبه رو شوند . 
علم  و  ترکی،  اد بیات  و  زبان  عامه،  فرهنگ  متخصصان  از  پیشنهاد  می شود  گروهی 
اطالعات و د انش شناسی د ستنامه ای برای تد وین آثار مرجع تد وین کنند . نیز توصیه 

می شود  منابع مرجع فرهنگ عامیانه د یگر مناطق ایران به همین شیوه ارزیابی شوند . 
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