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Abstract 
The history of lexicography in Iran is very old and dates back to two thousand years 
ago at the time of compiling dictionaries for Middle Persian. In this article, after 
looking at the long and fruitful tradition of Persian lexicography, its current situation 
and new developments are described. In the last three or four decades, lexicography 
in Iran, along with Western countries, has changed from a traditional activity to a 
scientific and professional field. This area of applied linguistics tries to improve the 
form and content of dictionaries by using the following factors: (1) The latest 
theoretical and practical achievements of linguistics in the field of lexicography, (2) 
Computational and information technology methods, and (3) corpus-based approach 
to lexicography. 
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  نگاري نوين فارسي با نگاهي به پيشينة تاريخي آن فرهنگ
  

  دكتر سيدمصطفي عاصي

  
  چكيده

نگاري در ايران بسيار كهن اسـت و بـه دوهـزار سـال پـيش و زمـان        تاريخچة فرهنگ
گردد. در اين مقاله پس از نگـاهي بـه    هايي براي زبان فارسي ميانه برمي نامه واژهتدوين 

هاي نـوين   نگاري زبان فارسي، وضعيت كنوني و پيشرفت سنت طوالني و پربار فرهنگ
همگـام بـا    ،نگـاري در ايـران   چهـار دهـة اخيـر فرهنـگ     -شود. در سه آن توصيف مي
شـود. ايـن    اي تبـديل مـي   اي علمي و حرفـه  از فعاليتي سنتي به رشته ،كشورهاي غربي

كوشـد شـكل و محتـواي     گيري از عوامل زير مـي  شناسي كاربردي با بهره حوزه از زبان
شناسـي در   آخرين دستاوردهاي نظري و كـاربردي زبـان   -1 ها را بهبود بخشد: فرهنگ

بنياد  هرويكرد پيكر -3 ؛اوري اطالعاتاي و فنّ هاي رايانه روش -2 ؛نگاري زمينة فرهنگ
  نگاري. به فرهنگ

  
  .اي شناسي پيكره زبان ،زبان فارسي ،نگاري در ايران فرهنگ، فرهنگ ها: كليدواژه
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  مقدمه .1
عنـوان يـك    همواره بـه  ]2[»نويسي نامه واژه«در معناي سنتي و مترادف با  ]1[نگاري فرهنگ

 م1960 .ش/ ه1338 مهارت، هنر، حرفه و يا حتي تفنن مطرح بوده است. در اواخر دهة
فعاليتي علمـي   مثابة اي به اين امر به شناسان توجه ويژه زبان م،1970 .ش/ ه1348 و اوايل

انـد. چنانچـه    شناسي كـاربردي مبـذول داشـته    اي از زبان شاخه صورت طور ويژه به و به
  كند: در آن دوران به درستي تصريح مي ]3[اكيماد
هـا در نظـر گرفتـه     عنوان هنر تـدوين فرهنـگ   به ،نگاري كه تا همين اواخر فرهنگ«  
ترديـد بـراي برخـي     شدن به يـك فـن، كـه بـي     خود در حال تبديل ةنوب تنها به شد، نه مي

  .)Quemadea, 1972, 427» (نگارندگان، اگرنه يك علم، كه حداقل يك علم كاربردي است.
اي و  حرفـه فعـاليتي  «كننـد:   نگـاري را چنـين تعريـف مـي     هارتمن و جيمز فرهنـگ   

 ;Hartman( »هـا و سـاير آثـار مرجـع سـروكار دارد.      اي دانشگاهي كه با فرهنگ حوزه

James, 1998(تـوان   نگاري مهمي را نمـي  فرهنگ ة. در واقع، در زمان حاضر، هيچ برنام
هـاي كـاربردي و مراحـل     در اغلب جنبه ،شناسي متصور شد كه از نظريات مختلف زبان

بدون اسـتفاده از امكانـات پيشـرفته و     ،چراكه انجام چنين كاري ؛مرتبط با آن بهره نبرد
  پذير نخواهد بود.  اوري اطالعات امكاناي و فنّ شناسي پيكره هاي زبان گيري از روش بهره
اي  رشـته  موضوعي ميـان  مثابة به ،نگاري در معناي گسترده آن در اين نوشتار، فرهنگ  

هـا،   ين انواع آثار مرجـع از قبيـل فرهنـگ   در نظر گرفته شده است كه هم به معناي تدو
و هـم   ]6[سـت ها واژه و ديگـر فهرسـت   ]5[هاي الفبايي فهرست ]4[،ها ها، گنجواژه دانشنامه

) Perry, 2011( ]7[گيرد. پـري  ها را در برمي هاي مرتبط با اين فعاليت نظريات و پژوهش
جغرافيـايي و   -نگـي هـاي فره  ها، قرابت طرح مختصري از ويژگي«اي با عنوان  در مقاله

هـاي موجـود را در مقـوالتي نظيـر آثـار       فرهنـگ » نگاري فارسي تحول تاريخيِ فرهنگ
مـورد بررسـي قـرار     ]8[هـا  نامـه  هاي توصـيفي و واژه  الفبايي، دوزبانه، موضوعي، فرهنگ

چنـد   فارسـي، دو/  -ها را در پنچ دسته: فارسي، عربـي  ) فرهنگ1384دهد. صادقي ( مي
كند. هدف از اين بخش مـروري   بندي مي ي تخصصي و عاميانه تقسيمها زبانه و فرهنگ
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ها و تحـوالت اخيـر    نگاري فارسي و بررسي پيشرفت مختصر بر تاريخچه سنت فرهنگ
  در اين حوزه است. 

  
  رويكردهاي سنتي .2
  هاي فارسي ميانه فرهنگ 1 .2

نشـان   نگاري در ايران از قدمت زيادي برخـوردار اسـت. برخـي شـواهد     سنت فرهنگ
گـردد. در آن زمـان زبـان رسـمي      به دوهزار سال پـيش بـاز مـي    ،دهد كه اين سنت مي

امپراتوري هخامنشي، فارسي باستان، در حال گذار به فارسي ميانه يا همان پهلوي بـود.  
دادن بـود. فهـم متـون     اين تغيير براي زبان اوستايي، زبان مذهبي كشور، نيز در حال رخ

بنـابراين   ؛شد تر مي سخت ؛كه كتاب مقدس مردمان آن روزگار بودويژه اوستا  مذهبي، به
ترجمه، توضيح و تفسير اوستا در حال انجام بـود. بـراي ايـن منظـور،     براي هايي  تالش

كه برخـي از آنهـا    شدبا عنوان فرهنگ تدوين  ]9[ها نامه ها و لغت نامه اي از واژه مجموعه
ين كه خـارج از قلمـرو جغرافيـايي ايـران     در نقاط مختلفي نظير هندوستان و تورفان چ

هـا، شـرح واژگـان دشـوار و      انـد. هـدف از گـردآوري ايـن فرهنـگ      بودند، يافت شده
منظـور   بـه  احتمـاالً «شـد و   سامي بود كه در متون زرتشـتي يافـت مـي    ]10[هاي هزوارش

بــراي  ]11[اي آمــوزان مــدارس آمــوزشِ كتابــت و نيــز ايجــاد دســتنامه راهنمــايي دانــش
 ,Klima, 1968( »طور عام تـدوين شـده بـود    دگان و خوانندگان متون زرتشتي بهنويسن

هـا   اگرچـه تـاريخ دقيـق تـدوين آن     ؛انـد  ). دو مورد از اين دسته آثار به جاي مانـده 48
  مشخص نيست. 

است كه بـه   ]13[پهلوي كهن -زند  نامه واژهيا  ]12[فرهنگ اوييمها  نامه يكي از اين واژه  
 م،1867.ش/  ه1245 گـردآوري و در  ]14[»هوشـنگ جـي جاماسـپ جـي    دستور «همت 
به چاپ رسـيده   مجدداً م1973 .ش/ ه1351 تصحيح شده (در ]15[»مارتين هاوگ«توسط 

آلماني تصحيح شـده   ]16[به قلم هانس رايشلت م1900 .ش/ ه1278 است) و نيز در سال
برگرفتـه از آثـار   ايـن فرهنـگ در اصـل    «انـد:   هاوگ و هوشنگ خاطرنشان كرده .است

آمـوزان   دانـش  ةمـورد اسـتفاد   ،متعددي با همين مضمون است تا براي حفظ و يادگيري
نامه با اين جمله  ). اين واژهHaug; Hoshang, 1973, 1( »زبان زند (اوستايي) قرار گيرد.



 1400بهار ، سال اول، دورة اول، شمارة اول، نگاري مطالعات دانشنامه/  152

 

هـا و عبـارات كتـاب     با نام خدا و سپاس از او! باشد كه اين شـرحِ واژه «گردد:  آغاز مي
  ). Ibid, 45( »كه اندر معني و شيوه كاربرد آنهاست، براي خواننده مفيد واقع شود! اوستا
اگرچه ويراستار اصلي، هوشنگ، ادعا كرده است كه تـاريخ گـردآوري ايـن اثـر بـه        

)، ولي مارتين هاوگ، مصصـح ايـن   Ibid, 45گردد ( سال پيش از ميالد برمي 700حدود 
تـر كتـاب كـه براسـاس      قد است كه بخش قديمينسخه، با اين نظر موافق نيست و معت

پيش از مـيالد گـرآوري    چهارمتا  هفتمبندي شده است، بايد ميان قرون  موضوع ترتيب
 كه بخش ديگر اثر كه براساس حروف الفبا مرتب شده است، احتماالً شده باشد، درحالي

  ). Ibid, 48گردد ( هاي بعدي باز مي به سده
اچ. اف. «به تصحيح  فرهنگ پهلوي ،امل باقي مانده استك فرهنگ ديگري كه تقريباً  

هــاي  اســت. ايــن فرهنــگ براســاس خــانواده م،1972 .ش/ ه1350در  ]17[»جــي يــونكر
اسـت.   بنـدي شـده   براسـاس موضـوعات مختلفـي طبقـه     و هاي آن و مدخل ]18[واژگاني

پهلـوي هسـتند كـه در     -هاي دوزبانـة اوسـتايي   نامه ها، اصطالح درمجموع، اين فرهنگ
هـا، ترتيـب    بنـدي دسـتوري واژه   . نظر به دسـته زيادي دارندشناسي تاريخي ارزش  زبان

تـوان آنهـا را    هـا، مـي   كارگيري دقيق الفباي آوايي در ايـن فرهنـگ   هها و ب الفبايي مدخل
شناسـي و توانمنـدي گردآورنـدگان ايـن آثـار در مقولـه        الي زبـان واشاهدي بر دانـش  

  ). 1341مورد استناد قرار داد (بسنجيد با، بهروز،  نگاري فرهنگ
  
  نگاري براي زبان عربي فرهنگ 2 .2

هاي مذهبي، بـه توصـيف و تحليـل     شناسان ايراني با انگيزه از آغاز دوران اسالمي، لغت
  دارد: اظهار مي ]19[زبان عربي روي آوردند. تاور

 .ش/ ه187-167 هـاي  سـال جالب توجه است كه اگرچه سيبويه ايرانـي (متـوفي ميـان    «
از  ،م) بود كه دستور زبان عربي را نگاشت و بعدها نيز آثار مهم در اين زمينه 789-809

بررسـي   بـراي تحرير درآمد، ولي ايرانيان اقـدامي   ةاالصل به رشت قلم فرهيختگان ايراني
ساخت دستوري زبان خود انجام ندادند. البته در اين ميان، ساخت سـاده دسـتور زبـان    

ثر برپايـة رويكـرد   ؤتـوان نظـامي مـ    تأثير دانست، و اينكه نمي توان بي فارسي را نيز نمي
شناسـان   ارسطويي، همانند زبان عربي، ايجاد كرد و اين واقعيـات بـود كـه توجـه لغـت     

شناسي، فـن شـعر و    نگاري، سبك هاي زبان ازجمله فرهنگ زبان را به ساير شاخه فارسي
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نزد ايرانيان با اشـتياق بسـيار    ،عث شد تا اين موضوعاتنگاري معطوف داشت و با نامه
  ).Tauer, 1968, 429( »بيشتري نسبت به اعراب دنبال شود.

نگاري عربي، كه بسـياري   )، پدر فرهنگم786-715.ش/ ه164-96جداي از الخليل (  
، 1337، شـهيدي،  1337دانند (بسنجيد با، نفيسـي،   االصل مي از پژوهشگران او را ايراني

)، ايرانيان بسياري در دوران اسالمي در پيشرفت اين حوزه نقش داشتند. 1337سلطاني، 
م)، گردآورنده مشهورترين فرهنـگ لغـت    1002 .ش/ ه380 (متوفي اسماعيل الجوهري

 ة) گردآورنـد م1414 .ش/ ه792 و محمد فيروز آبـادي (متـوفي   ةاللغ الصحاح فيعربي، 
 ،اثـر ) بـود. ايـن   المحـيط و القـابوس الوسـيط   القـاموس  (نـام كامـل:    فرهنگ قـاموس 

 ،هـا  عربي را با شصت هزار مـدخل بـه اوج خـود رسـاند و بـراي سـده       نگاري فرهنگ
شـد. تفاسـير، مطالعـات انتقـادي،      هـاي لغـت عربـي محسـوب مـي      معتبرترين فرهنـگ 

هاي بسياري از اين اثـر بـه طبـع رسـيدند و همچنـان       شده و ترجمه هاي تلخيص نسخه
  ). 1337 (سلطاني، گيرد مينبعي موثق مورد استناد قرار م صورت به

هـاي دوزبانـه    عالقه به تدوين فرهنگ شمسي/ يازدهم ميالدي چهارم هجري در قرن  
: 1959ها تـداوم يافـت. منـزوي (    ويژه در خراسان افزايش و براي قرن فارسي به -عربي
 هـا را  ايـن فرهنـگ  پيشينة تـاريخي بسـياري از    ،) در پژوهشي جامع و دقيق256-372

بنـدي   بندي كلي به انواع موضوعي، الفبـايي و منظـوم بخـش    و آنها را در تقسيم عرضه،
  كند.  مي

  
  نگاري براي زبان فارسي: دوران كالسيك فرهنگ 3 .2

ايرانيان و در نتيجة شـرايط جديـد   وسيلة  بهجانبه زبان عربي  پس از بررسي جامع و همه
هـاي محلـي و    گرايانه، استقرار حكومـت  جريانات مليسياسي و زباني، كه همان ظهور 

شان معطـوف   به زبان مادري بيشتر دانشمندان ايراني توجه خود را ،رواج فارسي نو بود
  داشتند. 

ميالدي، گونه شـرقي فارسـي نـو كـه دري ناميـده       دهم شمسي/ سوم هجري تا قرن  
نه پهلـوي هنـوز مـورد    هاي مركزي و غربي ايران، جايي كه فارسي ميا شد، به بخش مي

سـرعت   كـه ادبيـاتش بـه    -استفاده بود، گسترش يافت. مردماني كه اين زبـان جديـد را  
هايي نياز داشتند كه بتوانند با استفاده از آنها  آموختند، به فرهنگ مي -گسترش بود درحال
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 ,mindfür ]20[ ؛187 ،1337 كار ببرنـد (بسـنجيد بـا، نفيسـي،     هفارسي نو را بياموزند و ب

د و شـ نگاري براي زبان فارسـي در ايـران آغـاز     رو، جريان فرهنگ ). از اين158 ,1975
براي قرون متوالي در هند و امپراتوري عثمـاني   ،حدود پنج قرن ادامه يافت و پس از آن

ها را گردآوري كرده  ) فهرستي از اين فرهنگ1384(تركيه امروزي) دنبال شد. صادقي (
نامه  لغت ةدر مقدم ،ياتئبا شرح جز ،ط پژوهشگران مختلفاست كه برخي از آنها توس

  اند.   شدهمعرفي  دهخدا
زبانه براي فارسي نو گزارش شده است كـه   تنها دو فرهنگ قديمي تك ،در اين ميان  

 را) و ديگـري  يازدهم مـيالدي  شمسي/ چهارم هجري قطران تبريزي (شاعر قرن رايكي 
چهـارم   د) در قـرن نشـو اشـتباه   نهـم نـامش در قـرن    ابوحفض سـغدي (بـا شـاعر هـم    

صادقي،  ؛179 ،1337اند (بسنجيد با، نفيسي،   شدهتدوين  يازدهم ميالدي شمسي/ هجري
1384  .(  

هـاي فارسـي)    (فرهنگ واژه لغت فرسترين فرهنگ موجود فارسي به فارسي،  قديم  
تـدوين   را م آن1074-1067.ش/  ه 452-445هـاي   ميان سـال  »اسدي طوسي«است كه 

هاي (اغلب ادبي) فارسـي را بـه    ). اين فرهنگ، واژه186 ،1337كرد (بسنجيد با، نفيسي 
به احتمال قريـب  «گيرد.  هايي از اشعار پيشينيان دربرمي همراه تعاريف، مترادفات و مثال
در  ،هـاي فارسـي، فارسـيِ دري بـود كـه در آن زمـان       به يقـين، منظـور اسـدي از واژه   

/ ت) بـا توجـه بـه    9: 1940(اقبـال،   »شـده اسـت.   خراسـان صـحبت مـي   ماوراءالنهر و 
هاي موجـود وجـود دارد، در مـورد تعـداد دقيـق       نوشته هاي زيادي كه در دست تفاوت
، انـد  كه كاتبان ديگر در دوران مختلف اضـافه كـرده   موارديهاي نسخه اصلي و  مدخل

ژه را در مجمـوع تخمـين   وا 3000در حـدود   مرادي ،حال وجود ندارد؛ بااين اتفاق نظر
 ؛انـد  ها براساس آخرين حرف هـر واژه مرتـب شـده    ). سرواژه5 ،1391مرادي، زند ( مي

هـا تـدوين شـده     جـوي قافيـه  و گويي كه اين فرهنگ براي استفاده شاعران براي جست
پـس فرزنـدم،   «دارد:  اين موضوع اذعان مـي  ، بهباشد. اسدي خود در مقدمة اين فرهنگ

اي خواست چنانكـه بـر هـر لغتـي      نامه ديلمسپار النجمي، از من لغت حكيم، اردشير بن
). لغـت فـرس   2 ،13919(اسدي،  »شاهدي بود از قول شاعري فاضل از شاعران پارسي

  از خود بود.  پسطي پنج قرن  ،تأثيرگذارترين منبع براي آثار آتي
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تـرين   قـديم ، م1328 .ش/ ه707 در تبريز در »محمد نخجواني«ليف أت صحاح الفرس  
هـاي فـراوان، ايـن اثـر      فرهنگ فارسي نزديك به لغت فرس اسـت. بـا وجـود شـباهت    

) و 23000هايي را در مقايسه با كتاب اسدي به لحاظ افزايش تعـداد مـداخل (   پيشرفت
هـا براسـاس    بـاب، سـرواژه   25صورت كـه در   بدين ؛شان داشته است بندي ترتيب ةنحو

براساس حرف اول هر  ،فصل 430اند و سپس در  آخرين حرف الفبايي خود مرتب شده
  ).  187 ،1337واژه اين كار انجام شده است (طاعتي، 

در اينجا شايسته اسـت كـه از دو اثـر برجسـته ديگـر كـه از فرهنـگ اسـدي تـأثير            
، مشـهور بـه   »من جاروتيؤابوالعالء عبدالم«اثر  الفرس عةمجموياد شود: اول  ،اند جسته

 يـا  سيزدهماواخر قرن  شمسي/ اوايل قرن هفتم هجري در االًصفي كحال است كه احتم
 1542شـده و مشـتمل بـر     چهاردهم مـيالدي نوشـته  اوايل  شمسي/ اواخر هفتم هجري

الـدين   شـمس «است كـه بـه همـت     معيار جمالي، و دوم )1384مدخل است (صادقي، 
يـا  است. ك شدهم تدوين 1344-1343.ش/ ه722-721شاعر در  »محمد فخري اصفهاني

را مشتمل بـر چهـار فصـل     ) در پژوهشي كه بر روي اين اثر انجام داده است، آن1337(
پردازد: عروض (وزن شعر)، قوافي (قافيه)، بدايع  داند كه به معرفي چهار فن ادبي مي مي

در واقـع   ،شناسـي). فصـل آخـر ايـن اثـر      (فصاحت و بالغت) و لغـت (ريشـه   الصنايع
انـد و   كه براسـاس آخـرين حـرف الفبـا مرتـب شـده       مدخل 1580اي است با  نامه لغت

برخالف فرهنگ اسدي، فخري از اشعار خودش (به جز مواردي معدود) به جاي مثـال  
بسياري  ةلغات اشتباه و ناسر ،براي شرح تعاريف و معاني لغات استفاده كرده است. كيا

  اه يافتند. ر ]21[واژه  هعنوان شب هاي بعدي به را در اين اثر يافت كه در فرهنگ
ها در ايران رو به افول نهاد و در اين ميان  چهار قرن بعدي، تدوين فرهنگ -طي سه  

 االحباب تحفة)، م1526.ش/  ه904( فرهنگ وفايي: وجود دارندتنها چند اثر شايان ذكر 
) خاطر 198 ،1337). حكمت (م1599.ش/  ه977( مجمع الفرس) و م1529.ش/  ه907(

روري) در حـال گـردآوري       كند، هنگامي نشان مي مجمـع  كه محمد قاسـم كاشـاني (سـ
به دستور شاه عباس اول در ايران بود، ميرجمال الـدين حسـين اينجـو شـيرازي      الفرس

در دوران  ،كرد كـه در نهايـت   فرهنگ جهانگيري را در دربار اكبرشاه در هند تدوين مي
  فرمانروايي فرزندش، جهانگير، به اتمام رسيد. 
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نگاري فارسي در هندوسـتان و تركيـه مشـهود     القه روزافزوني به فرهنگزمان، ع هم  
دانست كه منجـر بـه توليـد حجـم      »سازي ادبي روند فارسي«را نتيجه   توان آن بود و مي

زبانه و دوزبانه شد. شايان ذكر است كه بسياري از اين آثار بر  هاي تك زيادي از فرهنگ
كه خود در جرياني جداگانه، به منبعي بـراي   هاي گذشته شكل گرفته بودند پايه فرهنگ

هاي بعد تبديل شدند. ويندفور بـه نقـل    هاي دوزبانه اروپايي در سال گيري فرهنگ شكل
 ؛هاي پيشـين تـدوين شـود    يك فرهنگ نبايد از روي فرهنگ«كند:  بيان مي ]22[از الگارد

او  .»دشـو  و اشتباهات متعدد پيشـين مـي   هاي سرگردان واژهباعث تداوم استفاده از  زيرا
كند، ولي از ايـن   فرهنگ تك/دو زبانه غربي براي زبان فارسي را تهيه مي 23فهرستي از 

فارسـي   -مشهورترين و پركـاربردترين فرهنـگ انگليسـي    مثابة را به ]23[استينگاسميان، 
مشكل است  ها، دچار همين همچون بسياري ديگر از فرهنگكند كه  اروپايي معرفي مي

)Windführ, 1975, 158-160.(   
شده در ايـن   هاي تدوين ) بررسي جامعي از فرهنگBlochman, 1868( ]24[بلوخمان  
در فهرستي مختصـر،   )1337ويژه در هندوستان به عمل آورده است؛ و نفيسي ( به ،دوره

ست كه از ) تخمين زده ا1392پردازد. مرادي ( ها مي ترين آن جلد از مهم 188به معرفي 
ايرانيـان   دسـت  بـه جلـد از آنهـا    40زبانه و دوزبانه، تنهـا   فرهنگ فارسي تك 250ميان 

نگاران هند و آناتولي (امپراتـوري   حاصل تالش و همت فرهنگ ،و باقي گردآوري شده
  اند.  عثماني) بوده

شود كـه   هاي فارسي در هندوستان محسوب مي يكي از اولين فرهنگ سفرهنگ قواّ  
 قـرن  و يـا اواخـر   سيزدهم(كمانگر) در اواخر قرن  »سشاه قواّ فخرالدين مبارك«به قلم 

به رشته تحرير در آمده است. اين كتاب اولـين اثـري اسـت كـه نـام       چهاردهم ميالدي
زبانـه توصـيفي    دومـين فرهنـگ تـك   «و  )1392(مرادي،  خود نهاده است فرهنگ را بر

براسـاس   ،مـدخل ايـن فرهنـگ    Perry, 2011( .1050( شـود  يمـ  نيز محسوب »فارسي
اشعاري كه اغلب از  ةواسط اند و معاني مربوط نيز به موضوع و در پنج بخش مرتب شده

  . اند شدهتوصيف  ،اسدي طوسي برگرفته شده
ـ  »محمد ابن قوام بلخـي كرايـي  «گردآوري  بهارالفضايل   ) از ديگـر  1433ليف در أ(ت

انـد: بخـش اول    دو طريق ترتيب يافتـه  ها به هاي درخور توجه است كه سرواژه فرهنگ
  ). 1384صادقي، ( استبراساس ترتيب الفبايي حرف اول و بخش دوم براساس موضوع 
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ـ  ابراهيمـي  شـرفنامه منيـري/   شـد فرهنگ مهم ديگري كه در هند تدوين    ليف در أ(ت
تـدوين گشـت و همچـون     »ابراهيم قوام فـاروقي «دست  به) است كه م1473.ش/  ه185

ابتدا براساس حرف اول و سپس براساس حرف آخر سـرواژه مرتـب شـده     ،آثار پيشين
هايي روشنگر از  مدخل در اين فرهنگ موجود است كه از مثال 11000است. در حدود 

شده  خالصه ةاسدي و ساير شاعران تا زمان حافظ بهره جسته است. يك قرن بعد، نسخ
ميرزا كه فرهنگ  شدتدوين  »هانيحسين اصف ميرزا ابراهيم ابن شاه«از شرفنامه به همت 

  ). (هماننام گرفت  ابراهيم
توان نـام بـرد    ، از سه فرهنگ مطرح ميميالدي شانزدهم شمسي/ نهم هجري در قرن  

محمد الد «) نگاشته م1519.ش/  ه 897( مؤيد الفضالكه همگي اين روند را ادامه دادند: 
 12000بـا   »داد فيضي سرهندي اهللا«) توسط م1592.ش/  ه970( مدار االفاضل، »دهلوي

ميرجمال الدين حسـين ابـن فخرالـدين حسـن اينجـو      «كه  فرهنگ جهانگيريمدخل و 
) م1596.ش/  ه974. گـردآوري ايـن اثـر در دوران اكبرشـاه (    كردتدوين  آن را» شيرازي

اي  ) خاتمه يافـت. نسـخه  م1608.ش/  ه986آغاز و در دوران سلطنت پسرش جهانگير (
م آماده و بـه شـاه تقـديم گشـت (حكمـت،      1622.ش/  ه1000رهنگ در جديد از اين ف

1337، 196  .(  
 ،هـا  اينجو تنها به گردآوري واژگان اصيل فارسي روي آورد و براي گـرداوري مثـال    

نامه را مبناي كار خـود قـرار داد. حكمـت معتقـد اسـت كـه        فرهنگ و لغت 44بيش از 
زبان است كـه از   هاي فارسي ترين فرهنگ ترين و دقيق يكي از جامع« فرهنگ جهانگيري

بـا   فرهنـگ جهـانگيري  ).  (همـان  »بـرد  اي وسيع از آثار پيش از خود بهره مـي  مجموعه
منابع گوناگون و  ةاي غني از واژگان، تعاريفي واضح با پشتوان اي روشنگر، گنجينه مقدمه

بسـزايي بـر    براي لغات مركب و اصطالحات كنايي و استعاري، از تـأثير  ،ضمايم متعدد
  هاي پس از خود به ويژه فرهنگ رشيدي و برهان قاطع برخوردار بود.  فرهنگ

با نـام   »محمد كاشاني حاج محمد قاسم ابن«در همين روزگار بود كه در ايران،  تقريباً  
در دربار شـاه عبـاس اول    مجمع الفرسمستعار سروري، در حال تدوين فرهنگي با نام 

، سفري به هند داشـت و در  م1622.ش/  ه1000تكميل اثرش در سال بعد از  23بود. او 
او سپس به تصـحيح و بسـط فرهنـگ خـود      ؛را از نزديك ديد فرهنگ جهانگيريآنجا 
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عنوان يكي از منابع خود  از ديگري به ،دو فرهنگ پرداخت و به همين دليل است كه هر
  ). 198 ،اند (همان نام برده

.ش/  ه1031در  »عبدالرشيد تتـوي «خل به همت مد 9000با بيش از  فرهنگ رشيدي  
  ). 1384، (بسنجيد با، صادقي شدم با اقتباس از اين دو فرهنگ تدوين 1653

را  برهـان قـاطع  هاي فارسي بـا نـام    برانگيزترين فرهنگ يكي از مشهورترين و بحث  
در هنـد   ،م1652.ش/  ه1030(با نـام مسـتعار برهـان) در     »محمد حسين خلف تبريزي«

منبـع   صورت هاي برجستة اين فرهنگ باعث شد تا به ها و مشخصه . نوآوريكردتدوين 
اي از نقـد   حـال آغـازگر مـوج تـازه     درآيـد و درعـين   ندههاي آي و الگويي براي فرهنگ

هـاي واژگـان فارسـي (بـا      ترين گنجينه نگاري نيز باشد. اين فرهنگ يكي از غني فرهنگ
اريف دقيق، واضح و ساده است كه به چهار فرهنـگ اصـلي   واژه) با تع 20000بيش از 
دهـد. ايـن اثـر تـالش      و تمام منابع آن ارجاع مـي  فرهنگ جهانگيرياز جمله  ،آن زمان

 ؛هـا بپـردازد   به توصيف هرچه بهتر واژه ،ها و متضادها مترادفدادن  دست بهكند تا با  مي
 شـده در خـطّ   هاي حذف ن واكهداد ها تالش شده است تا با نشان همچنين در تلفظ واژه

هـايي بـا تلفـظ مشـابه،      دهد) و يا واژه گذاري انجام مي فارسي (كاري كه امروزه اعراب
نقـص ترتيـب الفبـايي و ديگـر      بـديع و بـي   ةها نشان داده شود. شـيو  تلفظ صحيح واژه

ار در كانون توجه قـر  ،ها اين اثر را از چنان شهرتي برخوردار كرد كه تا دهه ،ها مشخصه
به گردآوري  برهانتمايل  ،حال ). بااين1342، برهان ؛217-199 ،1337داشت (حكمت، 

از منبـع   ،هـاي جعلـي   هايي با اصالت پارسي باعث شد تا بسياري از واژه حداكثري واژه
ها و ديگر اشتباهات باعث شد  ضعف در فرهنگ او جاي گيرند. اين نقطه دساتيرنامعتبر 

در  ،دو قـرن بعـد  «شكل گيرنـد كـه    برهانالفت يا حمايت از تا نقدهاي فراواني در مخ
به گـردآوري شـاعري بـه نـام      قاطع برهانبا عنوان  ،ها اي از تدافعات و جوابيه مجموعه

). يك قـرن  Perry, 2011( ») به چاپ رسيدم1869-1797.ش/  ه1247-1175( »غالب«
و  محاسـن  كلّ ،اين اثر) در تصحيح جامع و موشكافانه م1963.ش/  ه1341معين ( ،بعد
 ،كه از دساتير به آن وارد شده بودنـد  را واژگان جعلي ةرا معرفي كرد و هم هاي آن عيب

  شناسايي نمود. 
ــرون   ــازدهم و دوازدهــم هجــري طــي ق ــوزدهم و شمســي/ هجــدهم ي ــيالدي ن  ،م

 ،تيـك «از  عجـم  بهارتوان به  ها مي ترين آن هاي متعددي شكل گرفتند كه از مهم فرهنگ
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الـدين   ابـوالمظفر غـازي  «(هفت جلد) از  هفت قلزم) و م1973.ش/  ه1351( »د بهارچن
ويـرايش و   آن را )م1814-1813.ش/  ه1192-1191كه مولـوي قبـول محمـد (    »حيدر

  ).1384د (صادقي، نمو، اشاره كردمرتب 
توجـه كمتـري    ميالدي، اگرچه آثار درخور نوزدهم شمسي/ دوازدهم هجري در قرن  

اي فرخنده محسوب كرد. اين فرهنگ  توان واقعه را مي فرهنگ آنندراجتوليد شد، ظهور 
-1888 .ش/ ه1267-1266 با نام مستعار شـاد در  »الدين محمدپادشاه ابن غالم محي« را

به افتخار مهاراجه آناند گجاپاتي راج، حاكم ويجاياناكار در «. نام اثر كردتدوين  م،1889
تعـدد منـابع، ترتيـب دقيـق     ) Baevskii, 1999 ]25[( »نهـاده شـد   نام وستان،جنوب هند

هاي متعدد دستوري، اين فرهنگ را  ها، تعاريف واضح و دقيق و پانوشت الفبايي سرواژه
در نتيجه به مظهـر  «هاي پارسي زمان خود مبدل ساخت و  ترين فرهنگ به يكي از جامع

 دهنـدة  نشـان كـه   شـد ر زبان فارسي مبـدل  ها د موفقيت در سنت ديرينه تدوين فرهنگ
). محمـد  Ibid( »نگـاري اسـت   هاي اروپـايي در فرهنـگ   گذار به استفاده از شيوه ةمرحل
به چـاپ   م1874.ش/  ه1252فرهنگ مترادفات و كنايات را در  ،پيش از اين اثر ،پادشاه

  رسانده بود. 
فارسـي در   نگـاري  جريـان فرهنـگ   پـانزدهم مـيالدي   شمسي/ هشتم هجري از قرن  

تركـي   -هـاي دوزبانـه فارسـي    امپراتوري عثماني آغاز شد كه بيشتر بر تـدوين فرهنـگ  
شـد.   نگـاري در ايـران و هنـد محسـوب مـي      سنت فرهنـگ  ةدهند تمركز داشت و ادامه

نشده در اين سه تا چهـار   شده و چاپ ) مروري بر برخي از آثار چاپ1367دبيرسياقي (
 اي به سال (دستنوشته اقنوم عجمند از: ا ترين آنها عبارت در اين منطقه دارد كه مهم ،قرن

ــا م1942 .ش/ ه1320 ــامعلوم اســت و در فرهنــگ   5000) ب ــده آن ن مــدخل كــه نگارن
به  بحرالغرايببه آن ارجاع داده شده است.  اهللا لغت نعمتبا نام  »زاده اهللا روشني نعمت«

ديگر اثر شايان معرفي است كه پس از تكميـل و   ،»ليمييوسف ح اهللا ابن لطف«كوشش 
.ش/  ه 845شـهرت يافـت. در    قائمـه يا  شرح بحرالغرايببه  ،مدخل 5500گسترش به 

سوم ايـن اثـر بـا     ةبه گردآوري نسخ ،گيري از آثار پيشين فارسي ، حليمي با بهرهم1467
مـدخل   18000بـا   نوال الفضاليا  لسان العجم). 1384صادقي، سرواژه پرداخت ( 5540
. اين اثـر بـر پايـه    شدتدوين  م1693.ش/  ه1071پيش از  »حسن شعوري حلبي« به قلم
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تركـي شـكل گرفتـه اسـت      -هاي فارسـي  هاي متعدد فارسي و برخي از فرهنگ فرهنگ
  ).  90-284 ،1367، (دبيرسياقي

هايي (اغلب  نگاران اروپايي شروع به تهيه فرهنگ در همين ايام بود كه فرهنگ تقريباً  
)، اولين فرهنگ فارسـي  م1643.ش/  ه1021( ]26[دوزبانه) براي زبان فارسي كردند. گول

ــ  ــه طبــع رســاند و بعــدها ب ــا ب ــوان بخشــي از  ارا در اروپ ــاگلوتونعن  ]27[واژگــان هپت
آرامـي، سـوري، سـامري و امهـري را شـامل       هاي عبري، ) كه زبانم1669.ش/  ه1047(

 ]28[. پس از آن نوبت بـه آثـار منينسـكي   )Castell; Gool, 1669( شد، به چاپ رسيد مي
)Meninski, 1680ــي ــي -) (ترك ــوس  -عرب ــي) و آنجل ) Angelus, 1684( ]29[فارس

 بيسـتم  شمسي/ سيزدهم هجري رسد كه تا قرن فرانسوي) مي -ايتاليايي -التين -(فارسي
انگليسـي   -ترين فرهنگ فارسي دنبال شد. مشهورترين و رايج ديگران وسيلة به الدي،مي

 ]30[فرانسـيس جـوزف اسـتينگاس    ةنوشـت  انگليسي -فرهنگ جامع فارسي ،در اين دوره
)Steingass, 1892 فرهنگ مهـم غربـي را    23) بود كه در لندن به چاپ رسيد. ويندفور

 مـيالدي  بيسـتم  شمسـي/  سـيزدهم هجـري   فهرست كرده است كه اغلب پـيش از قـرن  
هـاي دوزبانـه بـا     ايرانيـان بـه گـردآوري فرهنـگ     ،اند. از آن زمان به بعد گردآوري شده
)، در پژوهشي جـامع، فهرسـتي از   1337هاي اروپايي روي آوردند. افشار ( بسياري زبان

  هستند. فارسي  -ها انگليسي از آناثر  29فرهنگ از اين دست را تهيه كرده است كه  60
هـاي دوزبانـه بـا     تعداد فرهنگ ميالدي، بيستم شمسي/ سيزدهم هجري با شروع قرن  

هاي متعددي با ذكر جزئيـات بـر روي ايـن     زبان فارسي رو به افزايش گذاشت. بررسي
عنـوان   هاي اروپايي و آسيايي را در آنها به آثار صورت گرفته كه فهرستي بلندباال از زبان

كاررفتـه در   هاي بـه  ) زبانم1995.ش/  ه1373دهد. سامعي ( شان ميزبان مبدأ يا مقصد ن
 63عنـوان)، فرانسـوي (   125كنـد: انگليسـي (بـيش از     بندي مـي  اين آثار را چنين دسته

عنـوان)،   8 يـك  عنوان)، التيني و ايتاليايي (هر 34عنوان)، روسي ( 35عنوان)، آلماني (
هاي آسيايي بـه   عنوان)، زبان 2 يك ئدي (هرعنوان)، يوناني، اسپرانتو و سو 3اسپانيايي (

عنـوان)،   8عنوان)، ارمنـي (  12عنوان)، اردو ( 40غير از عربي، از جمله تركي (بيش از 
عنوان) و سرياني، عبري،  2عنوان)، ژاپني ( 3عنوان)، چيني ( 4عنوان)، هندي ( 5پشتو (

  عنوان).  1گجراتي و بنگالي (
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  آثار معاصر: ادامه سنت كهن  .3
، دانشـمندان ايرانـي بـا    مـيالدي  بيسـتم  شمسي/ سيزدهم هجري ين قرنزهاي آغا از دهه

و تـالش   شدندنگاري آشنا  هاي فرهنگ از جمله شيوه ،هاي مغرب زمين اوريعلوم و فنّ
، بـه قلـم   فرهنـگ نظـام  كردند تا آثاري با همان سبك و سياق بيافريننـد. يكـي از آنهـا    

) بـه  م1939-1926.ش/  ه1317-1304است كه در حيدرآباد ( »االسالم مدعلي داعيمح«
پـردازد و خاطرنشـان    گردآوري اثـر مـي   ةدر مقدمه به تشريح شيونگارنده چاپ رسيد. 

او همچنـين   ؛اند شوند، لحاظ شده ها براساس آنچه در تهران ادا مي كند كه تلفظ واژه مي
اي،  كند كه سه دسته از كلمات در اين فرهنـگ جـاي دارنـد: كلمـات محـاوره      كيد ميأت

). فرهنگ ديگري كه از اين دوره 225 ،1337هاي شعري (نفيسي،  هاي ادبي و واژه واژه
اكبـر نفيسـي    ميـرزا علـي  «از  فرهنـگ فرنودسـار  يـا   فرهنگ نفيسـي درخور ذكر است، 

سال پس از مرگ نگارنده،  20) است كه م1955-1938.ش/  ه1333-1316( »االطبا ناظم
مدخل اسـت كـه عـالوه بـر      158431از طريق فرزندش به چاپ رسيد. اين فرهنگ داراي 

  ). 224شود (همان،  هاي ديگر را نيز شامل مي ها از زبان واژه واژگان فارسي، بسياري از وام
سـيزدهم   نعقيـدة نگارنـده)، مطالعـات زبـاني در ايـران قـر       كلـي (بـه   ياز ديدگاه  

تأثير دو گـرايش عمـده اجتمـاعي و سياسـي بـود:       تحت ميالدي، بيستم شمسي/ هجري
شناسـي و   هـا در حـوزه واژگـان    گرايي و موج نوگرايي. نتيجه ايـن گـرايش   يروحيه ملّ
بندي كرد. اولين گرايش معطوف به  توان در سه گرايش بنيادي دسته نگاري را مي فرهنگ

)؛ Windführ, 1975 ؛Yarshater, 1970بود (بسـنجيد بـا،   وضع واژه براي زبان فارسي 
زبانـه در   هاي جامع تك شد كه به تدوين فرهنگ هايي را شامل مي تالش ،دومين گرايش
بـه   ،پرداختند و سومين گرايش كه در پاسخ بـه نيـاز روزافـزون جامعـه     مقياس ملي مي

هـاي   ي فرهنـگ بـه توليـد تعـداد زيـاد     و هاي جديد شكل گرفت اصطالحات و معادل
  ها و فرهنگ اصطالحات فني انجاميد.  نامه ها، لغت نامه عمومي، تخصصي، واژه

  
  ها وضع واژه در فرهنگستان 1 .3

هاي فرهنگستان زبان ايران بـود كـه سـه     محصول كوشش ،اولين جريان در وضع لغات
-1935.ش/  ه1319-1314در دوره اول ( :ناپيوسته را پشـت سـر گذاشـته اسـت     ةدور
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هـاي   م) با نام فرهنگستان ايران، متخصصان به گـزينش، تركيـب و وضـع معـادل    1940
). 1975اصطالح خارجي پرداختند (فرهنگستان زبان ايـران،   2000فارسي براي بيش از 

هـاي   اين دوران گرچـه كوتـاه ولـي بسـيار پربـار و تأثيرگـذار بـود و بسـياري از واژه        
  گرفتند. شده در واژگان معاصر فارسي جاي  ساخته

 تر، بـا  تر و بزرگ فرهنگستان زبان ايران با اهدافي بلندپروازانه م1972.ش/  ه1350از   
موريـت  أبـا م  هـاي ايرانـي و   ها و گـويش  جانبة زبان همه ةگروه پژوهشي براي مطالع 9

گزيني، فعاليت خود را آغاز كرد. طي هفت سال فعاليـت ايـن دوره، جـدا از     اصلي واژه
هاي  ها و گويش نگاري براي زبان فارسي معاصر و ساير زبان فرهنگهاي پژوهشي  طرح

ــي، در حــدود  ــراي  57000ايران ــه  30000معــادل ب ــهواژه بيگان گــروه از  26وســيلة  ب
 درواژه  1100هـاي مختلـف وضـع شـد. تنهـا       براي حوزه ،شناسي متخصصان اصطالح

 پايـان ايـن دوران در   تنها بخش اندكي پـيش از  ،شوراي عالي پذيرفته شد و از آن ميان
  ).  292-281 ،1383مجال انتشار يافتند (عاصي،  م،1978 .ش/ ه1356

بـا عنـوان فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـي، بـا        م1991.ش/  ه1369دوران سوم از   
سـال   25سازي براي آنها آغـاز شـد. طـي     رسالت اصلي گزينش واژگان جديد و معادل

هـاي بسـيار زيـادي در     گزيني تشـكيل و واژه  ژهگروه وا 90در حدود  ،فعاليت اين دوره
واژه از اين ميان  46000حال بيش از  د. تابهشاوري پيشنهاد هاي مختلف علم و فنّ حوزه

گزيني پذيرفته شده كه در وبگاه فرهنگستان قرارگرفته و در يازده جلـد   شوراي واژه در
  . )1392-1382به چاپ رسيده است (فرهنگستان زبان و ادب فارسي، 

  
  زبانه هاي جامع عمومي تك فرهنگ 2 .3

نگـاري   ترين پروژه فرهنـگ  ، بزرگنامه لغتتوان به  هاي برجستة جريان دوم مي از نمونه
، چهـرة برجسـتة ادبيـات،    »اكبـر دهخـدا   علي«براي زبان فارسي اشاره كرد كه به همت 

با هدف گـردآوري   م1917.ش/  ه1295نگاري و سياست ايران انجام شد. او در  روزنامه
هـا از منـابع متعـدد     تنهايي اقدام به اسـتخراج واژه  جامع و كامل واژگان زبان فارسي، به

سال پژوهش تا پايان عمر، بـيش از دو ميليـون    40د. دهخدا بعد از كرادبي و كالسيك 
اي بـه   طـي مصـوبه   ،، مجلـس وقـت  م1946.ش/  ه1324فيش و يادداشت تهيه كرد. در 

.ش/  ه1325رأي داد. در  نامـه  لغـت  چـاپ فعاليـت و   ةادامـ  منظـور  بـه تأسيس سازماني 
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در قطع رحلي منتشر شد. پس از درگذشـت دهخـدا در    ،اولين جزوه از اين اثر م،1947
نگـار ادامـه يافـت تـا اينكـه       فرهنـگ  130، كار با همكاري بيش از م1957.ش/  ه1335

مقدمـه   ،1337دهخدا، با، به چاپ رسيد (بسنجيد  م1981.ش/  ه1359آخرين جزوه در 
  و تكملة مقدمه). 

 2صفحه است كه بر مبناي بـيش از   26475جزوه در  222شامل  نامه لغت متن كامل  
هاي متعدد ارائه  همراه با مثال ،ميليون فيش تهيه شده است. تعاريف و معاني هر سرواژه

ـ    شده است كه تاريخچة آن واژه را نشان مي ر بـه نـوعي   دهد. از برخي جهـات، ايـن اث
و  ]31[اي نامـه  ويـژه درجـايي كـه بـا مـداخل زنـدگي       اي است، به داراي ماهيت دانشنامه

  شويم.  يم رو  هجغرافيايي روب
بلكـه بـر    ...شـود  نگاري محسوب مـي  اين اثر نه تنها مروري جامع بر سنت فرهنگ«  

عظـم  اي شكل گرفته است كه دهخـدا بخـش ا   هاي فراگير در منابع اوليه مبناي پژوهش
  )Windführ, 1970, 161(». اش را به آن اختصاص داد زندگي

هـايي هـم دچـار اسـت (بسـنجيد بـا،        با اين اوصاف، اين اثـر سـترگ، بـه كاسـتي      
Yarshater, 1970گردد.  مدار باز مي مند و شيوه ) كه بيشتر به فقدان رويكردي نظام  

اسـت كـه گرچـه از نظـر حجـم از       فرهنگ معـين ديگر فرهنگ مهم در اين دسته،   
تر است. اين فرهنـگ بـر مبنـاي بـيش از      تر و كاربردي مند ولي نظام ،تر نامه كوچك لغت

منبـع   500همكـار ديگـر او) كـه از بـيش از      80فيش (توسط محمد معين و  300,000
در شش  م،1964.ش/  ه1342اولين بار در  ،اند، شكل گرفته است. اين اثر استخراج شده

صفحه به انتشار رسيد و براي بارها نيز تجديد چاپ شـد. چهـار جلـد از     7900و جلد 
اسامي خاص و اصـطالحات   ،د و بقيهراين مجموعه به بدنة اصلي فرهنگ اختصاص دا

  خارجي هستند.  
 ،تـر  اند كه در مقياسي كوچـك  اين دسته شكل گرفته كارهاي كوچك ديگري هم در  

اندازه و  ، فرهنگي ميان»حسن عميد«، نوشته عميدگ گيرند. فرهن در اين جريان جاي مي
فرهنـگ زبـان   بـه چـاپ رسـيد و     م1964.ش/  ه1342زبانه است كه اولـين بـار در    تك

بـه   م،1991.ش/  ه1369كـه در   »غالمحسـين صـدري افشـار   «به كوشش  فارسي امروز
ـ  ا چاپ رسيد (بعدها پس از اصالحات با عنوان فرهنگ معاصر فارسي به چاپ رسيد) ب

  هدف گردآوري واژگان معاصر زبان فارسي نگاشته شدند.  
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، صحبت فرهنگ سخن، »حسن انوري«در اينجا شايسته است تا از اثر جديد و مهم   
 م،2002.ش/  ه1380جلـد در   8زبانه اولين بـار در   به ميان آوريم. اين فرهنگ جامع تك

زير مدخل است كه بـا   45,000سرواژه (مدخل) و  75,000به چاپ رسيد و مشتمل بر 
 ،). از بعضي جهـات 1380شود (انوري،  منبع فارسي همراهي مي 450مثال از  160,000

كـه بـا توجـه بـه      شود، درحالي نگاري محسوب مي رو جريان سنتي فرهنگ اين اثر دنباله
دهـي شـده بودنـد،     خـوبي سـازمان   تعداد زياد همكاران، مشاوران و ويراستاران كـه بـه  

شود كه ايـن   نگاري است. ادعا مي يشرفتي چشمگير در كار گروهي فرهنگپ دهندة نشان
تر فارسي نو بر پايـه   هاي قديمي به همراه گونه را هاي معاصر فارسي فرهنگ تمامي واژه

  ).  متن ادبي در خود جاي داده است (همان 450
  
  هاي عمومي و تخصصي دوزبانه فرهنگ 3 .3

هـاي   بـه توليـد فرهنـگ    ،هـاي اخيـر   گاري در سالن هاي فرهنگ سومين گروه از فعاليت
هاي مختلـف   هاي تخصصي در زمينه ها و فرهنگ نامه ها، لغت نامه دوزبانه عمومي و واژه

سـليمان  « ،ويژه دانش و فناوري نوين اختصاص دارد. در خط مقدم اين جريان دانش، به
شـود.   ب مـي نگـاري نـوين در زبـان فارسـي محسـو      قرار دارد كه پيشرو فرهنگ »حييم

انتشـار   م،1930.ش/  ه1308بـار در   در دو جلد اولين او فارسي -فرهنگ جامع انگليسي
.ش/  ه1312هـم در دو جلـد در    او بـاز  انگليسـي  -تدوين فرهنگ فارسـي يافت و كار 

بــر  اثــر اول، عــالوه ةشــد شــده و تكميــل بــه پايــان رســيد. در نســخه تصــحيح م،1934
هاي فارسي بهـره بـرده    ه و جديد براي آوانويسي واژهاي ساد تصحيحات بسيار، از شيوه

زبان نيز قرارگيرد. درج تعـاريف دقيـق، اسـتفاده از     شد تا مورداستفادة كاربران انگليسي
، اديگـر در فـرم و محتـو   بسياري هاي  شده فرهنگستان ايران و نوآوري برابرهاي گزينش

رقيب باقي بماند. شايان ذكر اسـت كـه حيـيم     ها بي براي دهه حييم فرهنگباعث شد تا 
.ش/  ه1315هـاي   ترتيـب در سـال   فارسي را نيز به -فارسي و عبري -دو فرهنگ فرانسه

  تدوين كرد. م 1961.ش/  ه1339و  م1937
 »پــور عبــاس و منــوچهر آريــان«مــيالدي،  70 شمســي/ هجــري 40 در اوايــل دهــة  

انگليسي (يك جلد) خود را چاپ  -پنج جلد) و فارسيفارسي ( -هاي انگليسي فرهنگ
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فارسـي   -فرهنـگ انگليسـي   »پور منوچهر آريان« م،1998.ش/  ه1376كردند و بعدها در 
  تدوين كرد.  ]32[فرهنگ وبسترترجمة  ةپاي اش را بر شش جلدي

 »خرمشـاهي  بهاءالـدين «از  كارا دانشنامة -فرهنگآثار در اين زمينه،  آخرينيكي از   
اي  به چاپ رسيد. اين اثر برپاية دو فرهنـگ دانشـنامه   م،2015.ش/  ه1393است كه در 

مـدخل   15,000پيشرفتة آكسفورد و دانشنامة بريتانيكا شكل گرفت. اين اثر مشتمل بـر  
فهرستي جداگانه از اصطالحات  ،جلد پنجم اين مجموعه ؛واژگاني در چهار مجلد است

  هنگستان زبان فارسي است. تخصصي با برابرنهادهاي مصوب فر
عنوان فرهنگ تخصصي در كتابخانة دانشـگاه تهـران و بـيش از     200اكنون بيش از   

هـاي دوزبانـه و    اين تعداد در كتابخانة ملي ايران موجود اسـت كـه اكثـر آنهـا فرهنـگ     
انـد.   به چـاپ رسـيده   م1981-1961.ش/  ه1359-1339هايي هستند كه از  نامه اصطالح

ـ گير هـاي دانـش را در بـر مـي     حوزه همه تقريباً ها ي اين فرهنگموضوعات تخصص د. ن
شناسـي،   هايي از قبيل، حسابداري، كشاورزي، كالبدشناسي، هنر و صنعت، سـتاره  حوزه

، اقتصاد، الكترونيك، رايانهشناسي، معماري، شيمي، علوم  شناسي، گياه بانكداري، زيست
شناسي، حقوق، رياضيات، پزشكي،  و زبانشناسي و آبياري، زبان  مهندسي، جغرافيا، آب

ــوم هســته  ــانوردي، عل اي، صــنايع پتروشــيمي،  فلزشناســي، اصــطالحات نظــامي، دري
ـ   شناسـي، مـذهب، جامعـه    داروشناسي، فلسفه، فيزيك، سياست، روان اوري، شناسـي، فنّ

  الهيات و غيره. 
هـا   ز آنكنـد. بعضـي ا   هـا حكايـت مـي    از تنوع آن ،ها نگاهي اجمالي به اين فرهنگ  

اند و برخي  تأليفاتي اصيل هستند كه بر مبناي منابعي متعدد با تعاريف كامل شكل گرفته
هـاي سـادة واژگـاني يـا      كه سايرين (با نامِ واژگان) فهرست تنها ترجمه هستند، درحالي

 ةهاي بسامدي از اصطالحات بيگانـه بـا برابرنهادهـاي فارسـي هسـتند. گسـتر       فهرست
ها محدود است و تنها بـه يـك موضـوع خـاص تخصـيص داده       گبسياري از اين فرهن

هستند كه موضـوعات   يهاي جامع كنند كه فرهنگ اند، اما بخش اعظم آنها ادعا مي شده
شناسـي و غيـره    شناسـي، جامعـه   متنوعي را از رياضيات و فيزيك تا اخترشناسي، زمـين 

). 1348 ،يگـران شـهرياري و د  ، اصطالحاتفرهنگ علميدهند (بسنجيد با،  پوشش مي
 ،هـا  اي هسـتند. گردآورنـدگان ايـن فرهنـگ     ماهيتـاً دانشـنامه   ،تعداد كمـي از ايـن آثـار   

اي)،  اي (و غيرحرفـه  نگاران حرفه و فرهنگ دارندهاي مختلف و عاليق گوناگون  پيشينه



 1400بهار ، سال اول، دورة اول، شمارة اول، نگاري مطالعات دانشنامه/  166

 

مترجمان، استادان دانشگاه، معلمان مدرسه، پزشكان، مهندسان، افسران ارتش، شاعران و 
اغلب كار گردآوري فرهنـگ   ،شوند كه جز در معدودي موارد ها را شامل مي ساير گروه

كننـدگان بـه    اي از تـدوين  شـده  دهـي  اند. هيچ گروه سازمان را به تنهايي به انجام رسانده
تـوان در ايـن ميـان     نگـاري را نمـي   شناسان و مشـاوران فرهنـگ   همراه ويراستاران، زبان

نمونـه   برايمشاهده است؛  وضوح قابل و تكرار به مشاهده كرد. در ميان اين آثار، حشو
نامة پزشكي و پنج فرهنگ اصطالحات تخصصي حقوقي، جغرافيـايي،   شاهد هشت واژه

اقتصادي و حتي بيش از اين براي اصطالحات سياسي و فنـي هسـتيم. منبـع ايـن آثـار      
يافته را در  توان فرهنگي منظم و سازمان ندرت مي اغلب براي كاربران پوشيده است و به

تـوان   هـا نمـي   اين بين يافت. جان سخن اينكه هدف خاصي را در تدوين ايـن فرهنـگ  
هاي تخصصـي يـك حـوزه بـه حسـاب       متصور شد. شايد بتوان آنها را فهرستي از واژه

توان نام فرهنگ تخصصي بر آنهـا نهـاد. وينـدفور در ايـن      آورد، ولي به هيچ عنوان نمي
 ...يافتنـد  نـدرت ظهـور مـي    هاي تخصصي به پيشتر، فرهنگ باوجوداينكه« گويد: باره مي

هـا يـا    ايـن فرهنـگ   ؛هـا هسـتيم   دسـت فرهنـگ   امروزه شاهد فهرستي روزافزون از اين
در ايـران عمـالً شـاهد انفجـار      ،تخصصي هستند و يا موضوعي. از دهة پنجاه بـه بعـد  

 ,Windführ( »هـايي را منجـر شـده اسـت     ها در اين حوزه هستيم كه پراكندگي فعاليت

1975, 2, 161 .(  
ها فقدان هرگونه نظام پژوهشـي بـراي سـنجش نيازهـا و تعيـين       دليل اين پراكندگي  

شناسي،  همچنين فقدان هرگونه روش ؛نگاري است ها در اين حوزه از فرهنگ چارچوب
از ديگـر عوامـل ايـن پراكنـدگي محسـوب       ،ها ريزي عمومي و هماهنگي فعاليت برنامه
  شوند.  مي
براي مقاصد خـاص در ايـن    ،هاي مرجع ها و كتاب جز آثار ذكرشده، انواع فرهنگ هب  

   اند: ، كه از آن جمله شدهچند دهه تدوين 
فرهنگ اش با عنوان  كشاني به تدوين فرهنگ وارونهخسرو ، م1994.ش/  ه1372در   

، مبادرت كرد. اگرچه اين شيوه يادآور سنت قديمي اسـت كـه اسـدي در    زانسوفارسي 
كـرد و آن اسـتفاده    كار برده است، ولي كشاني هدفي متفاوت را دنبال مـي  هلغت فرس ب
  هاي زباني در معناي نوينش بود.  براي پژوهش
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ها و فرهنگ مترادفات متعددي نيز در اين دوره به چاپ رسـيدند كـه از آن    واژه گنج  
اشـاره   م،1987ش/ . ه1365در  »محسن صبا« از ها فرهنگ بيان انديشهتوان به  مي ،جمله

در قالـب يـك دسـته     ،ها، مشتقات و عبارات مربـوط  ها و مترادف كرد كه در آن سرواژه
فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبـان  توان به  ها مي اند. از ديگر نمونه مرتب شده

مــدخل بــه همــراه  1500بــا  م،1997.ش/  ه1375در  »اهللا خداپرســتي فــرج« از فارســي
اسـت و    اي از زبان فارسي اسـتخراج شـده   ها و متضادها اشاره كرد كه از پيكره مترادف
تـدوين  آن را  »جمشيد فـراروي «است كه  م2000.ش/  ه1378در  فرهنگ طيفيديگري 

واژه راجت بـا سـاختاري مشـابه بـراي زبـان فارسـي        ده و ترجمه يا اقتباسي از گنجكر
  د. شو محسوب مي

گـاه درخـور    قاجـار، هـيچ   ةگونه غيررسمي زبان فارسي، به جز معدودي آثار تا دور  
هاي مختلفـي بـا عنـوان     هاي اخير است كه فرهنگ ثبت دانسته نشده است. تنها در دهه

هاي مختلف زبان فارسي از جمله گفتـاري (رسـمي و    اند كه گونه تدوين شده »عاميانه«
  گيرند.  برمي ، عاميانه و زبان مخفي (زبان التي) را دراي، اصطالحي غيررسمي)، محاوره

ــه   واژه،  3000) در حــدود م،1952.ش/  ه1330( »يوســف رحمتــي« فرهنــگ عاميان
گيرد كه با كار ميداني گـردآوري شـده و براسـاس     عبارت و اصطالح روزمره را دربرمي

را  فرهنگ عـوام  م،1961.ش/  ه1339نيز در  »اميرقلي اميني«اند.  حروف الفبا مرتب شده
  گيرد.  ها و عبارات متداول مردم تهران و اصفهان را در برمي نوشت كه واژه

، يكي از پيشروان داستان كوتاه و رمان معاصـر فارسـي، اثـر    »زاده محمدعلي جمال«  
بـا همكـاري    م،1963.ش/  ه1341را در  فرهنـگ لغـات عاميانـه   تأثيرگذارش با عنـوان  

سـرواژه بـه همـراه     10000تدوين كرد. اين فرهنگ مشتمل بـر   »محمدجعفر محجوب«
  هاي مربوط است.  تعاريف و مثال

فرهنگ لغـات  و  »مهشيد مشيري«) م2001.ش/  ه1379جوانان ( فرهنگ اصطالحات  
اي از اصطالحات معاصر هستند كه جوانـان   مجموعه نيز »مهدي سمايي« از زبان مخفي

  ند.  بر كار مي به و اند كردهابداع  آنها را تهراني
، شـاعر بنـام ايرانـي، در    »احمـد شـاملو  « ة، اثـر برجسـت  كوچـه  كتـاب اولين جلد از   

جلـد   14تنها  م،2001.ش/  ه1379و تا زمان مرگ او در  م، منتشر شد1979.ش/  ه1357
آن (كمتر از يك چهارم آن) به چاپ رسيد. همسر شاملو، آيـدا سركيسـيان و فرزنـدش    
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اي از عبارات، اصطالحات  اثر هستند. اين اثر مجموعه ادامةسازي  سياوش در حال آماده
اند  هاي عاميانه زبان فارسي است كه به ترتيب حروف الفبا گردآوري شده المثل و ضرب

  اي هستند.  و داراي ماهيتي كمابيش دانشنامه
) بـا اسـتقبال   م2009.ش/  ه1387(» ابوالحسن نجفـي « فرهنگ فارسي عاميانهاگرچه   

از جملـه   قـرار گرفـت؛  ي هـم  نقدهاي جد مورد حال رو شد، بااين ههاي ادبي روب چهره
هـا و عبـارات عاميانـة زبـان      واژه همـة مبني بر گنجاندن  ،آنكه برخالف ادعاي نگارنده
هـاي   ) در اين فرهنگ بسـياري از مـدخل  9 ،1387(نجفي، ، فارسي در يك قرن گذشته

به گونة ادبي و رسمي زبان فارسي تعلق دارند و تنها شمار معـدودي از آنهـا    ،شده ثبت
  معناي واقعي كلمه هستند.  هاي عاميانه به واژه
هاي بسامدي براي متون فارسي از پيشينة درازي برخوردار نيسـت و   نامه تدوين واژه  

) بـاز  Wolff, 1965( ]34[اثر فريتـز ولـف   ]33[فهرست واژگان شاهنامهاولين نمونة آن به 
بود كـه فرهنگسـتان زبـان ايـران تصـميم گرفـت تـا         م،1972.ش/  ه1350گردد. در  مي
هاي بسامدي آثار كالسيك نويسندگان فارسي نظيـر سـهروردي،    نامه اي از واژه وعهممج

اي خودكـار   برنامـه  م،1973.ش/  ه1351سينا، بيروني و سايرين را تدوين كند. در  بوعلي
گان متون فارسي توسط رايانـه طراحـي شـد (مؤسسـة مطالعـات و      گردآوري واژ براي

هـاي بعـدي مـورد بحـث      ). اين موضوع در بخش149-145 ،1365تحقيقات فرهنگي، 
.ش/  ه1353همچنين براي اطالع بيشتر با فرهنگسـتان زبـان ايـران (   قرار خواهد گرفت. 

   ) سنجيده شود.Windführ, 1975) و ويندفور (م1975
  
  ها: سنتّي و نو هدانشنام 4 .3

هاي عمومي و تخصصي دانـش سـروكار    آثار مرجعي كه با حوزه در جايگاهها  دانشنامه
تـرين اثـر در    نگاري ايران برخوردارند. قديم اي طوالني در سنت فرهنگ دارند، از پيشينه

 نام دارد كه چكيدة معارف ديـن مزدايـي در قـرن    دينكرديا  دانشنامه مزدايياين حوزه، 
ــده اســت   مــيالدي دهــم شمســي/ ســوم هجــري ــان پهلــوي در خــود گنجان ــه زب را ب

)]35[Gignoux, 1994 اي بسـياري   قرن بعدي تا دوران معاصـر، آثـار دانشـنامه    10). طي
) در مروري كوتاه بر بيش از سي دانشنامه با عنـوان  1998( ]36[وِسل و اعلم شد.تدوين 
 )Vesel; Ālam, 1998( پردازنـد.  مـي  ضي از آنهابه معرفي بع ]37[هاي پيشامدرن دانشنامه
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 (وفـات  »ابونصـر فـارابي  «نگاري پاي نهـاد،   اولين نويسندة ايراني كه به حوزة دانشنامه«
بود كـه بـه زبـان عربـي نگاشـته شـده اسـت         احصاء العلومم) با كتاب 950 .ش/ ه328

جـري شمسـي/   چهـارم ه در قـرن   »سـينا  بـوعلي « عاليي دانشنامة). 48، 1949 ،فارابي(
ابوريحـان   قلـم  بـه در حوزة نجوم  م،1028 .ش/ ه406 در حدود التفهيمميالدي،  يازدهم

 »جرجاني« دست بهدر حوزة پزشكي  م1110 .ش/ ه488 در ذخيرة خوارزمشاهيبيروني، 
از  م1280.ش/  ه 658در  »زكرياي قزويني« عجايب المخلوقات و غرايب الموجوداتو 

انـد. اگرچـه    شدهنگاري تدوين  ديگر آثاري هستند كه با رويكرد سنتي به مقوله دانشنامه
عنوان يك دانشنامه در معناي نوين خود ارزيابي  را به نامه دهخدا لغتبعضي نويسندگان 

)، در واقـع فرهنگـي جـامع از زبـان فارسـي      Vesel; Ālam, 1998كنند (بسنجيد با،  مي
اي دارنـد. در نتيجـه، آغـازگر     خي مداخل آن اطالعات دانشنامهشود كه بر محسوب مي

در سـه جلـد    دانشـنامة فارسـي  توان چـاپ   دوران نوين تدوين دانشنامه در ايران را مي
مند و دقيق اسـت   ) دانست. اين مجموعه، اثري نظامم1995-1966.ش/  ه1344-1373(

نگاشته  »محسين مصاحبغال«با ويراستاري  و از متخصصان كثيريگروه  با همكاريكه 
باشـد، امـا    ]38[دانشـنامه كلمبيـا  اي از  شده است. ابتدا قـرار بـود ايـن دانشـنامه ترجمـه     

نگارندگان تصميم گرفتند تا با افزودن مقاالتي اصيل دربـارة فرهنـگ و ادبيـات ايـران،     
اي فارسـي از ويراسـت    نيـز ترجمـه   دانشنامه ايران و اسالماي به آن ببخشند.  شكل تازه

 در فاصـلة  ،مجلـد آن  8شود كه به اتمام نرسيد و تنهـا   محسوب مي دانشنامة اسالمدوم 
  به طبع رسيد.  م،1979-1976.ش/  ه1357-1354هاي  سال
هاي كوچك و متعددي كه داراي موضوعات تخصصي هستند و يـا   جدا از دانشنامه  

تنها دانشـنامة  «ند، ا شدهخصوصي نظير كودكان، جوانان و زنان تدوين  ههاي ب براي گروه
در  دانشنامة ايرانشهرهاي تاريخي و معاصر ايران پرداخته است،  جنبه همةفارسي كه به 

در ايـران (تهـران،    ]39[اي) است كه كميسيون ملي يونسـكو  صفحه 2142جلد قطور ( دو
  ). Ibid( »انده استچاپ رس به آن را )م1964-1963.ش/  ه1341-1342

دانشـنامة جهـان   هاي متعدد مهمي دردست تـدوين هسـتند:    حاضر، دانشنامه درحال  
المعـارف    ةايـر داسـت؛   منتشر شدهجلد آن  20 ،)م2017.ش/  ه1395كه تاكنون ( اسالم

جلـد   22 ،)م2017.ش/  ه1395تاكنون ( كه با رويكرد شيعة دوازده امامي بزرگ اسالمي
كـه بـه تمـدن ايرانـي در      نامة ايرانيكادانشبه چاپ رسيده است.  »خندق«تا سرواژه  آن
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بـا سرويراسـتاري    ،خاورميانه، قفقاز، آسياي مركزي و شـبه قـاره هنـد اختصـاص دارد    
به زبان انگليسي در دانشگاه كلمبياي نيويورك به چـاپ رسـيد. ايـن     »احسان يارشاطر«

بـه   م،2011آگوسـت   .ش/ ه1390مـرداد   جلد كه در 15دانشنامه در دو صورت چاپي (
  اپ رسيد) و برخط در دسترس است. چ
  

  هاي اخير پيشرفت .4
هاي نوين پرداخته شـد)   تمام آثاري كه پيشتر ذكر شد (به جز بخش آخر كه به دانشنامه

نگاري در ايران تحت  در مقابل رويكردهاي جديد به فرهنگ »سنتي«توان با عنوان  را مي
ها در ايران  قرار داد. حركت جديد براي بهبود شكل و محتواي فرهنگ ]40[»نوين«عنوان 

سه عامل مهم به اين حوزه آغاز شد. اين جنـبش در   »تدريجي«از سه دهه قبل با ورود 
پـيش از آن رخ داده   ةدر چند ده ،نگاري غرب هايي بود كه در فرهنگ راستاي پيشرفت

  بود:
ناســي نظــري و كــاربردي در حــوزة ش كــارگيري دســتاوردهاي نــوين زبــان الــف) بــه

  ؛نگاري فرهنگ
  ؛اي و فناوري اطالعات گيري از امكانات رايانه ب) بهره

  .ها نامه بنياد در تدوين واژه پ) رويكردهاي پيكره
  
  شناسي نگاري فارسي و زبان فرهنگ 1 .4

دهـد كـه    نگاري در كشورهاي غربي، نشان مي ، در مروري بر پيشينة فرهنگ]41[القاسمي
، گـرايش جديـدي بـه    مـيالدي  ميانة قرن بيسـتم  شمسي/ اوايل قرن سيزدهم هجري در

). حتـي در آن  9-5: 1970( شـد شناسي در ايـن حـوزه آغـاز     هاي زبان استفاده از نظريه
هـاي   نامـه  شناسـانه در تـدوين واژه   هاي زبـان  كارگيري شيوه بررسي به«نيز نياز به  ،زمان

 80 شمسـي/  هجـري  50 چنـين رويكـردي از دهـة   نظير  (همان). »دوزبانه وجود داشت
نگـاري در   نگـاري آغـاز شـد؛ فرهنـگ     شناسان به عرصـة فرهنـگ   ميالدي با ورود زبان

هـاي   پـروژه  ؛شناسـي جـاي گرفـت    ارشد رشـتة زبـان   سرفصل دروس دورة كارشناسي
هـاي   مقـاالت و گـزارش   ؛هاي مختلف اين حوزه اجـرا شـد   پژوهشي متعددي در زمينه

شناسـي وارد گشـت و    هـاي زبـان   تدريج در مجـالت و همـايش   حوزه بهعلمي در اين 
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نگـاري   هاي نظري در فرهنگ جنبه همةمنظور بحث و بررسي  هايي به سمينارها و كارگاه
شناسـانِ   د. ورود زبـان شـ شناسـي برگـزار    ها و نظريـات زبـان   در پرتو جديدترين يافته

ــاطني،     ــه ب ــراي نمون ــناس (ب ــيم1993.ش/  ه1371سرش ، م2001.ش/  ه1379م، ، ديه
ــانم2001.ش/  ه1379شــناس،  حــق ــور ، آري ، صــادقي، م2003.ش/  ه1381عاصــي،  ؛پ
زبانـه، دوزبانـه و تخصصـي     هـاي تـك   تـدوين فرهنـگ   ة) در عرصم2006.ش/  ه1384

  شاهدي است بر اين گرايش جديد. 
هفت سال زمان بـرد   »باطني محمدرضا«از فارسي  -انگليسي معاصر فرهنگتدوين   

ست كه معني ا هاي اين فرهنگ آن اتمام يافت. يكي از ويژگي م1993.ش/  ه1371و در 
 داده شدههاي متعددي نيز براي آن  هر سرواژة انگليسي نه تنها تعريف شده، بلكه معادل

همچنين استفاده از  ؛است. اين ويژگي براي مترجمان متون انگليسي بسيار سودمند است
فـرد ايـن    هـاي منحصـربه   از ديگـر ويژگـي   ،برانگيز ولي بحث ،شده وانويسي سادهنظام آ

  شود.  مي فرهنگ محسوب
، به تدوين فرهنگ »شناس محمد حق علي«به نام  يشناس ديگر در همين دوران، زبان  

آمـوز انگليسـي    فارسي مبادرت ورزيد كه براساس سه فرهنـگ زبـان   -دوزبانة انگليسي
فرهنـگ  و  ]43[فرهنگ انگليسي معاصر النگمـن  ]42[،شرفتة آكسفوردآموز پي فرهنگ زبان(

مـدخل ايـن فرهنـگ     55,000) شكل گرفت. اغلب ]44[كوبيلد-پيشرفته زبان آموز كالين
سـال   15انـد. پـس از    هاي فارسـي همـراه شـده    ترجمه از اين منابع هستند كه با معادل

فرهنـگ  شناس با همكاري دستياران، ايـن اثـر را بـا عنـوان      )، حقم2001.ش/  ه1379(
آمـوزان زبـان    ، اين فرهنگ براي زبانفرهنگ معاصربه چاپ رساند. در مقايسه با  هزاره

  نمايد.   تر مي انگليسي مناسب
 31,000) اقدام به ثبت و آوانويسـي دقيـق   1379( فرهنگ آوايي فارسيدر  »ديهيم«  

هاي مختلـف از   تلفظ وجود شور تهراني نمود و درصورتگوي 15واژه فارسي معيار از 
  هاي مختلف آن را براساس بسامد فهرست كرد.  يك واژه، گونه

 فرهنـگ جـامع  اقدام به تدوين  ،»عاصي«و  »پور آريان«، م2003.ش/  ه1381در سال   
بـار در آن از   در چهار جلد كردنـد كـه بـراي اولـين     انگليسي -فارسيپور:  پيشرو آريان

هـاي   انگليسي استفاده شده بود. در اين فرهنگ تعاريف با معـادل  -رة موازي فارسيپيك
  ها برگرفته از پيكره هستند.   اند و مثال مختلفي همراه شده
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كه  د) تدوين شم2006.ش/  ه1384( »صادقي«نيز توسط  فرهنگ اماليي خط فارسي  
واژه همراه با نگارش اسـتاندارد آنهـا را مطـابق بـا مـوازين       33,000فهرستي در حدود 

  گيرد.  پيشنهادي فرهنگستان زبان و ادب فارسي در برمي
  
  نگاري فارسي و رايانه فرهنگ 2 .4

اي پيشــرفت چشــمگيري را در  هــاي رايانــه گيــري از شــيوه هــاي اخيــر، بهــره در ســال
سـنت قـديمي بـه رويكـردي      نگاري فارسي رقم زده و باعث شده است تا ايـن  فرهنگ

اي در  گيـري از امكانـات رايانـه    هاي اوليه بـراي بهـره   نوين و علمي تبديل شود. تالش
 م1978-1974.ش/  ه1356-1352 هـاي  سـال  در فرهنگستان دوم بين ،ها تدوين فرهنگ

نامة بسامدي از هشت متن فارسـي بـا اسـتفاده از     شكل گرفت كه در آن براي تهيه واژه
، مؤسسة مطالعات و تحقيقـات فرهنگـي،   1353ام شد (فرهنگستان زبان ايران، رايانه اقد

فهرسـتي از واژگـان اشـعار     ]45[»سوزان هاكي«). در همين ايام بود كه 145-149 ،1365
نظير همـين   ]46[»بو اوتاس«) و چهار سال بعد، Hockey, 1973حافظ را گردآوري كرد (

  ). Utas, 1978زنوي انجام داد (سنايي غ طريق التحقيقكار را براي كتاب 
در نگاران و ناشران ايراني بـه اسـتفاده از رايانـه، اول     ها به طول انجاميد تا واژه سال  
ابزاري پيشرفته جهـت گـردآوري و پـردازش     مثابة بهپرداز ساده و بعدها  يك واژه حكم

 واژگــان گزيــدةهــاي گونــاگون، خــو بگيرنــد.  خروجــي نهــايي در شــكل دادنداده و 
اولين فرهنگ فارسي است كـه  « ،به چاپ رسيد م،1996.ش/  ه1374كه در  شناسي زبان

). ايـن  124 ،1374(طاهريـان،   »شناسي رايانشـي بهـره بـرده اسـت     از دستاوردهاي زبان
مــتن  130متشــكل از  ]47[اي مــوازي فرهنــگ دوزبانــة تخصصــي بــا اســتفاده از پيكــره

افـزار) شـكل گرفـت. ايـن      الكترونيكـي (نـرم  در دو گونة چاپي (كتابي) و  ،شناسي زبان
جوي يك پايگاه داده غني با اطالعاتي در و تري را براي جست افزار امكانات گسترده نرم

گيـري فـراهم    هاي مربوط، بسـامد، نگارنـده و تـاريخ شـكل     مورد اصطالحات و معادل
 ؛ه اسـت شـد پيش متداول  از بيش ،هاي الكترونيكي و برخط كرد. امروزه، تهيه فرهنگ مي

نامه نيز بر روي لوح فشـرده و در فضـاي اينترنـت منتشـر      حتي نسخة الكترونيكي لغت
  شده است. 
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  اي شناسي پيكره نگاري فارسي و زبان فرهنگ 3 .4
ها در جملـه   ها نظير لغت فرس، نمايش كاربرد واقعي واژه از زمان تدوين اولين فرهنگ

بـر ايـن، طـي يـك قـرن       ه بوده است. عـالوه همواره موردتوج ،و استفاده از منابع ادبي
اقـدام   ،هاي ميـداني  از طريق پژوهش ،آوري داده شناسان با جمع گذشته، بسياري از زبان

هـايي از   اند. اگرچه شايد بتوان فعاليـت  هكردهاي ايراني  به توصيف و تفحص در گويش
بـا   ،ري مـوارد دانسـت، ولـي در بسـيا    »]48[بنيـاد  پيكره«اين دست را در معناي سنتي آن 

هاي كافي در مـوارد نيـاز بـه اطالعـات      ها و نقايصي همراه بوده است. نبود داده كاستي
هـا، برخـي از    وسيع، و عدم امكان مـديريت و پـردازش دسـتي حجـم وسـيعي از داده     

كـاربر و اغلـب    منظـوره، تـك   اين، ماهيت تك  بر . عالوهآوردند وجود مي را به مشكالت
بـر و   گير، هزينـه  ها بسيار وقت شد تا اين دست فعاليت ا باعث ميه مؤلف اين پيكره تك

  پرمشقت باشند. 
هـاي حاصـل از كـار     شده از متون نوشتاري ادبي يـا داده  آوري هاي جمع اگرچه داده  

 بنيـاد خوانـده   شود و آثاري از ايـن دسـت پيكـره    پيكره ناميده مي ،طور سنتي به ،ميداني
اي به سه يا چهار دهة  شناسي پيكره بنياد و زبان ره، پيكرهشوند، ولي مفاهيم جديد پيك مي

دهي و پردازش حجم وسيعي از  اخير تعلق دارند. استفاده از رايانه در گردآوري، سازمان
در  ]49[ها به تعريف جديدي از مفهـوم پيكـره انجاميـده اسـت. نلسـون فرانسـيس       پيكره
). Francis, 1992, 17ناميـد (  »]50[اي پيشـارايانه هـاي   پيكره«هاي سنتي را  اي پيكره مقاله

  نام نهاد.   »]51[اي پسارايانه«ها را  توان نسل جديد پيكره بنابراين مي
هـاي اجراشـدة    تـوان بـه پـروژه    ها در معنـاي جديـد را مـي    شروع استفاده از پيكره  

زي زباني در ري فرهنگستان زبان ايران (فرهنگستان دوم) نسبت داد كه تنها سازمان برنامه
نظـران   شد. صـاحب  م، محسوب مي1979-1971.ش/  ه1357-1349هاي  ايران طي سال

شناسـي   هاي زباني، ادبي و اصطالح منظور انجام پژوهش به اين نتيجه رسيده بودند كه به
هاي  نامه نياز مبرم به بررسي دوبارة حجم وسيعي از آثار ادبي گذشته، از طريق تهية واژه

  ). Rubin, 1979, 48-50ن مهم فارسي وجود دارد (بسامدي از متو
م، در 1974.ش/  ه1352هـاي الكترونيكـي، از    هاي اوليـه بـراي ايجـاد پيكـره     تالش  

هاي بسـامدي، از هشـت مـتن ادبـي      نامه منظور تدوين واژه اي به فرهنگستان، طي پروژه
بنيـاد   زينـيِ پيكـره  گ كالسيك آغاز شد. هدف اين بود تا از برونداد طرح، در فرايند واژه
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هـاي دوزبانـه    اي فرهنـگ  م، پـروژة تـدوين رايانـه   1978.ش/  ه1356استفاده شـود. در  
آغاز شد. اين نظريه بعـدها   ]52[»هارتمن«اي  شناسي مقابله براساس طرح اولية نظرية متن

) بـه چـاپ رسـيد. در ايـن پـروژة      Hartmann, 1980( اي شناسي مقابله متنبا همين عنوان 
عنوان متون مـوازي در يـك    هفت متن انگليسي به همراه ترجمة فارسي آنها، بهدكتري، 

عنوان اولين پيكـرة مـوازي زبـان     تواند به مورد استفاده قرار گرفتند كه مي ]53[پايگاه داده
اي از  ). اين نقطـه آغـازي بـود بـراي مجموعـه     Āssi, 1986فارسي در نظر گرفته شود (

اي از  خت يك پايگاه دادة وسيع و چندمنظوره كه مجموعهها تا مسير را براي سا فعاليت
گرفـت، فـراهم سـازد     هاي مختلف زبان فارسـي را در برمـي   ها و دوره ها از گونه پيكره

اي و  ه شناسي پيكـر  اي زبان رشته ها شامل معرفي حوزة ميان ). اين فعاليت1372(عاصي، 
نگـاري بـود    ويـژه فرهنـگ   سي، بـه شنا هاي نظري و كاربردي زبان تأثير آن بر اكثر شاخه

اي وسـيع،   منظـور تـدوين پايگـاه داده    م بـه 1993.ش/  ه1371). در سال 2003(عاصي، 
كار كرد و بعد از ده سال، بخش معاصـر   هاي زبان فارسي آغاز به طرحي براي همة دوره

هـا   ). كمي بعد، روند تهيه پيكـره Āssi, 1997آن در فضاي اينترنت آماده و عرضه شد (
هاي گونـاگون   ها با انواع و اندازه اي از پيكره ر ايران باليدن گرفت و به ظهور مجموعهد

هـاي زبـان    رسـد (مرجـع پايگـاه داده    مورد مي 38ها به  انجاميد. امروزه تعداد اين پيكره
  ). 2015فارسي، 

  
  گيري نتيجه  .5

عنـوان   941دهـد كـه    جويي ساده در منابع مرجع كتابخانه ملي ايران نشان مـي و جست
شـود.   زبان مبدأ آنها محسـوب مـي   ،زبانه و دوزبانه موجود است كه فارسي فرهنگ تك

 ،هاي دوزبانه كه فارسي زبـان مقصـد آنهاسـت    جويي ديگر در فرهنگو همچنين جست
 زبان مبدأ آنها هسـتند  ،فريقايياهاي غربي، آسيايي و  دهد كه زبان اثر را نشان مي 1146

). سـواي كميـت ايـن آثـار، مـروري بـر محتـواي ايـن         م2015ئيـه  ژو.ش/  ه1394تير (
اين واقعيت است كه تنها معدودي از آنها دربردارنـدة يـك يـا دو     ةدهند ها نشان فرهنگ

هـاي نـوين ذكـر شـد و      هاي فرهنگ ويژگي مثابة عامل از سه عاملي هستند كه پيشتر به
هـا نيـز    انـد. در همـين سـال    ههمگي اين آثار معدود نيز در دو دهة گذشته به طبع رسيد

هاي پژوهشـي بـراي تـدوين منـابع      طرح ها، بر استفاده از  فرهنگ ةبرخي ناشران در تهي
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هـايي   سيس سـازمان أاند. بعضي از آنها اقدام به ت مرجع تخصصي و هدفمند تمركز كرده
انـد كـه در آنهـا     ريـزي، ويـرايش و پـژوهش كـرده     هـاي ويـژة برنامـه    بزرگ بـا گـروه  

بـراي توليـد    ،شناسان، نويسندگان، ويراستاران و متخصصان رايانـه  ويسان، زبانن فرهنگ
  كنند.   با يكديگر همكاري مي اهايي با كيفيت باال به لحاظ شكل و محتو فرهنگ

 آموز زبـان فارسـي   فرهنگ پيشرفتة زبانتوان به  اي از اين اقدامات مي عنوان نمونه به  
عـالوه   نـويس بـه   شناس، ويراسـتار و فرهنـگ   انزب 22اشاره كرد كه گروهي متشكل از 

اند (عاصـي،   سال مشغول تهيه و تدوين آن بوده 10كارشناسان فني و پشتيباني به مدت 
هايي كه در مقدمه اين اثـر ذكـر شـده و در     ترين ويژگي دست چاپ). برخي از مهم در

  ند از:ا مالحظه است عبارت بدنه آن نيز قابل
    ــز تشــخيص نيازهــاي ــاربران فرهنــگ و تشــخيص نيازهايشــان، و ني ــين ك ــا تعي ب

گـويي بـه نيازهـاي زبـان      نگاري جامعه، فرهنگي تخصصي بـا هـدف پاسـخ    فرهنگ
 آموزان پيشرفتة فارسي معاصر تهيه و تنظيم شد. 

 تـوان ايـن فرهنـگ را     اي از زبان فارسي، مي ميليون واژه 60اي  گيري از پيكره با بهره
 بنياد دانست.  عناي امروزي آن، پيكرهبه م

 اي در همة مراحل تدوين ايـن فرهنـگ؛    هاي رايانه اي، شيوه در اين طرح تمام رايانه
 اند.  كار گرفته شده يعني گردآوري و پردازش داده و ارائه نهايي، به

 شناسـي، كاربردشناسـي و    ها بر مبناي معيارهـاي متعـدد زبـان    فرايند انتخاب سرواژه
 ها فراهم گردد.  صورت گرفته تا فهرستي بهينه از سرواژه آماري

  .بسامد نسبي هر سرواژه توسط نمادي گرافيكي نشان داده شده است 

 اي هر سرواژه ذكر شده است.  در صورت ضرورت، گونة رسمي يا محاوره 

 ]با توجه به كاربرد واژه در بافـت و پيكـره   54تمايزات معنايي و تعيين اقسام كلمه [
 ص شده است. مشخ

 هاي مدخل، در چارچوب جمالتي با الگوهاي ساده كه براي اين منظور  تعريف واژه
 گيرد.  اند، صورت مي طراحي شده

 ]شناسـي و آمـاري    ] بر مبناي اصول متعدد زبان55فهرستي محدود از واژگان تعريف
 استخراج شده است. 
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 يم و نمـايش كـاربرد واقعـي    هاي واقعيِ برگرفته از پيكره، براي تشريح مفاه از مثال
 ها استفاده شده است.  واژه

  .هرجا كه الزم بود، تصاويري روشنگر گنجانده شده است 

 هـا و   هاي ديـداري ماننـد نمادهـاي گرافيكـي، رنـگ      در صورت لزوم از انواع نشانه
 هاي متنوع استفاده شده است.  قلم

         در صورت لزوم اطالعات تكميلـي درخصـوص دسـتور و كـاربرد بـا مراجعـه بـه
هاي توصيفي و تشريحي، چه در مقدمه و چه در بدنـه فرهنـگ عرضـه شـده      بخش
 است. 

 بـراي بسـياري از   57] و عبـارات اصـطالحي[  56هـا[  آيي ها، متضادها، باهم مترادف [
 ها گنجانده شده است.  سرواژه

 به پيكره 58نيز ارائه خواهد گرديد و با ابرپيوندهايي[ اين فرهنگ به صورت برخط [
 متصل خواهد شد. 

انـد   نويسان و ناشران با تحوالت جديد در اين حوزه بيشتر آشنا شده امروزه، فرهنگ  
سازي هستند و كاربران نيـز   هاي جديد با شكل و محتواي نوين در حال آماده و فرهنگ

  اند.  ها يافته استفاده از فرهنگ آگاهي بيشتري درباره انتخاب و نحوه
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  نامه كتاب

 جهان: تهران ج.4 .انگليسي -فارسي پور: آريان پيشرو جامع فرهنگ). 1381( سيدمصطفي ؛ عاصي،منوچهر ،كاشاني پور آريان
  .رايانه

  .مجلس: تهران آشتياني. اقبالعباس  تصحيح .فرس لغت كتاب .)1319( بن احمد علي ،اسدي
  .تهران دانشگاه انتشارات: تهران .دهخدا اكبر علي نامه لغت در ،»اروپا فارسي هاي فرهنگ كتابشناسي« .)1337( ايرج افشار،
  .سخن: تهران .سخن فرهنگ). 1380( ديگران و حسن انوري،
  .معاصر فرهنگ: تهران .فارسي -انگليسي معاصر فرهنگ). 1371( محمدرضا باطني،

  سينا. . به اهتمام محمد معين و ديگران. تهران: ابنبرهان قاطع .)1342برهان، محمدحسين بن خلف تبريزي (
  .سينا ابن: تهران .2ش .كوده ايران ،»دبيره«). 1341( ذبيح بهروز،
  .معاصر فرهنگ: تهران .هزاره معاصر فرهنگ). 1379( محمد علي شناس، حق

  .تهران دانشگاه: تهران .دهخدا اكبر نامه علي لغت در ،»جهانگيري فرهنگ«). 1337( اصغر علي حكمت،
  .فارس دانشنامه: شيراز .فارسي زبان متضاد و مترادف واژگان جامع فرهنگ .)1375( اهللا فرج خداپرستي،
  .اسپرك: تهران ،ها گونه فرهنگ و فارسي هاي فرهنگ .)1367( محمد دبيرسياقي،

  .تهران دانشگاه: تهران .مقدمه ،نامه لغت). 1337( اكبر علي دهخدا،
  . تهران: فرهنگ معاصر.آوايي فارسي  فرهنگ). 1379ديهيم، گيتي (

  .تهران دانشگاه: تهران ،دهخدا اكبر نامه علي لغت در ،»ايرانيان وسيله به تازي لغت تدوين«). 1337( سلطانعلي سلطاني،
  .ايران فرهنگي بنياد: تهران .علمي اصطالحات فرهنگ). 1348( ديگران و پرويز شهرياري،
  .تهران دانشگاه: تهران .دهخدا اكبر نامه علي لغت در ،»العين كتاب درباره بحثي«). 1337( جعفر شهيدي،
  .زبان و ادب فارسي فرهنگستان: تهران .فارسي خط اماليي فرهنگ). 1384( اشرف علي صادقي،

  . تهران: فرهنگها فرهنگ بيان انديشه). 1365صبا، محسن (
  .فرهنگ: تهران ،ها انديشه بيان فرهنگ). 1365( محسنصبا، 

  .تهران دانشگاه: تهران .دهخدا اكبر نامه علي لغت در »الفرس صحاح« .)1337( عبداهللا طاعتي،
  .2ش ،2 سال. فرهنگستان نامه ».فارسي زبان در اي رايانه زبانشناسي دستاوردهاي از نمونه اولين«). 1374( احمد طاهريان،
 ،11ج ،رسـاني  اطـالع  علـوم  ».رايانـه  كمك با فارسي زبان هاي داده پايگاه ايجاد جديد طرح« ).1372( سيدمصطفي عاصي،
  .1ش
 دومـين  مقـاالت  مجموعـه در: ». ايـران  زبـان  فرهنگسـتان  عملكـرد  و هـا  روش روشن سايه« ).1383( سيدمصطفي عاصي،
  .زبان و ادب فارسي فرهنگستان: تهران .شناسي اصالح و گزيني واژه انديشي هم
  .سمت: تهران .فارسي زبان آموز زبان پيشرفتة فرهنگ). چاپ دست در( سيدمصطفي عاصي،

  ). احصاء العلوم. تصحيح عثمان امين. قاهره: دارالفكر العربي.1949فارابي، ابونصر (
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: تهـران  مقولـه.  990بندي لغات و اصطالحات فارسي شامل طيف لغات در  طبقه طيفي فرهنگ ،)1378( جمشيد فراروي،
  مؤلف.
  .1353: تهران .سوم. نو هاي هواژ .ايران زبان فرهنگستان
  .1352: تهران .فارسي متون بسامدي نامه واژه تهيه طرح ،ايران زبان فرهنگستان
فرهنگستان زبان و : تهران ،11-1. ج. فرهنگستان مصوب هاي واژه فرهنگ ).1392-1382( فارسي ادب و زبان فرهنگستان

  ادب فارسي.
  .دانشگاهي نشر مركز :تهران ،زانسو فارسي فرهنگ .)1372( خسرو كشاني،

  .تهران دانشگاه: تهران دهخدا، اكبر نامه علي لغت در »جمالي معيار«). 1337( صادق كيا،
  .9 ش ،16 س ،كليات ».ايران در نويسي فرهنگ سير«). 1392( نوراهللا مرادي،

 www.dadegan.ir). 2015هاي زبان فارسي ( مرجع پايگاه داده

  .اميركبير: تهران ،فارسي فرهنگ). 1341( محمد معين،
 .فهرست توصيفي آثار منتشر شـده مركـز مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي      ).1365( مطالعات و تحقيقات فرهنگي مؤسسه

  .مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگيتهران: 
  .تهران دانشگاه: تهران دهخدا،اكبر  نامه علي لغت در ،»فارسي هاي فرهنگ«). 1337( ديگران و سعيد نفيسي،
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