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نقد و برریسکتاب

فرهنگ ها از جمله مهم ترین منابع مرجع هستند. در این نوشتار به طور 
اختصاصی در مورد این گونه از منابع مرجع اطالعاتی ارائه می شود. 

فرهن���گ در لغت ب���ه معنی علم و فض���ل و دانش و عقل و ادب اس���ت. 
گویند؛  که مش���تمل بر لغات فارسی باشد فرهنگنامه یا لغت نامه  کتابی 
گرد آمده باشد.  که واژگان یک یا چند زبان با نظمی خاص در آن  کتابی 

فرهنگ بازتابی نوین و تصویری زنده از زبان ارائه می کند. 

فرهنگ ه���ا از لحاظ زبانی به س���ه دس���ته ی���ک زبانه، دو زبانه و بیش���تر و 
از لح���اظ موضوع���ی به دو دس���تۀ فرهن���گ عمومی و تخصصی تقس���یم 
می ش���وند. فرهنگ فرس اس���دی تألیف ابومنصور علی بن احمد اسدی 
طوس���ی، قدیمی تری���ن فرهنگ فارس���ی موجود متکی بر ش���واهد ش���عری 
اس���ت. فرهنگ دهخدا و معین نیزاز جمل���ه مهم ترین فرهنگ های یک 

زبانه در زبان فارسی هستند. 

دلی���ل اصل���ی تألی���ف فرهن���گ در زبان های مختل���ف ش���اید از تعریفی 
ک���ه فردیناد دو سوس���ور با اله���ام از نظریات دورکیم از زب���ان ارائه می دهد 
نهفته باش���د. سوس���ور عنوان می گوید: »زبان یک نهاد اجتماعی است. 
گاه���ی از مقاصد یکدیگر  که افراد یک اجتم���اع به منظور آ بدی���ن معنی 
کرده ان���د. زبان نه  و ب���رای برقراری ارتب���اط با همدیگر عناص���ر آن را برقرار 

اشاره
بنی���ان ه���ر علم بر منابع مرجع اس���توار اس���ت. هر علمی مناب���ع تحقیقی 

کتابداران است.  کار پژوهشگران و عصای دست  که ابزار  ویژه ای دارد 

مرج���ع در لغ���ت به معن���ی جای بازگش���ت یا مح���ل رجوع اس���ت. منبع 
ک���ه تنها برای  کت���اب یا دیگر م���واد کتابخانه ای  مرج���ع عبارت اس���ت از 
یافت���ن اطالع���ات معی���ن و محدودی تهیه و تنظیم ش���ده اس���ت نه برای 
کتاب؛ مث���ل فرهنگ ه���ا، واژه نامه ه���ا، دایره المعارف ها،  خوان���دن تمام 
کتابشناس���ی ها، س���النامه ها. مناب���ع مرج���ع از جمله منابع دس���ته اولی 
گام اول مطالعه برای پژوهش خود، نیاز به مراجعه  که محقق در  هستند 

به این گونه منابع دارد.  

نقد و برریس کتاب

 نگاهی به فرهنگ
جامع زبان فارسی

نیره خداداد شهری

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیویی دانشگاه الزهراء 

چکی���ده: فرهنگ ها از جمل���ه مهم ترین منابع مرجع هس���تند که واژگان یک یا 

چند زبان با نظمی خاص در آن گرد آمده باش���د. نویس���نده در نوشتار حاضر به 

معرفی فرهنگ جامع زبان فارس���ی همت گماش���ته اس���ت. وی در راس���تای این 

هدف، ابتدا نویس���نده و ناش���ر اثر را معرفی کرده و س���پس، اطالعات دیگری از 

جمله: امتیازات اثر را که نویس���نده در پیش���گفتار کتاب مورد اشاره قرار داده، 

ش���یوه تدوین پیکره متن و دالیل منحصر بفرد ب���ودن و جامعیت فرهنگ مذکور 

را بر می ش���مارد. در نهایت، با ذکر برخی اش���کاالت کتاب، نوش���تار را به پایان 

می رساند.                                                                                                          

کلیدواژه:فرهنگ جامع زبان فارسی، معرفی کتاب.                                                

 صادقی، علی اش���رف؛ فرهنگ جامع زبان فارس���ی؛ تهران: فرهنگس���تان زبان و ادب فارس���ی، 1392.
 جلد اول )حرف آ(

نگاهی به فرهنگ جامع زبان فارسی



63 142سال بیست و چهارم،مشارۀچهارم، مهـــــــر و آبان1392

نقد و برریسکتاب

گرفت و به ایران بازگشت. مدرک دکتری 

پس از بازگشت به ایران به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 
رفت و تا کسب رتبه استادی پیش رفت و سرانجام در آغاز سال تحصیلی 
۱3۸6-۱3۸۷ به درخواس���ت خود بازنشسته ش���د؛ زیرا می خواست تمام 

همت خود را صرف تدوین فرهنگ جامع زبان فارسی کند. 

کارنام���ه علم���ی ایش���ان تألیف���ات بس���یاری در ح���وزه زب���ان فارس���ی،  در 
که در ادامه عناوین مرتبط و مهم  زبان شناس���ی و ... به چش���م می خورد 

برای نمونه ذکر می شود.

کتاب ها
▪ دس���تور زبان فارسی )با همکاری غالمرضا ارژنگ(؛ کتاب درسی سال 

دوم، سوم و چهارم دبیرستان، تهران: وزارت آموزش و پرورش، ۱3۵۸.

یخی زبان فارسی؛ تهران: انتشارات سخن، ۱3۸۰. ▪ مسائل تار

▪ تصحی���ح لغ���ت فرس اس���دی؛ ب���ا همکاری دکت���ر فت���ح اهلل مجتبائی، 
تهران: انتشارات خوارزمی، ۱36۵.

گویش���نامه های ایران���ی؛ تهران: فرهنگس���تان زب���ان و ادب  ▪ نگاه���ی ب���ه 
فارسی و مرکز نشر دانشگاهی )۱3۷۹(.

▪ تصحیح فرهنگ فارس���ی مدرسه سپهساالر؛ منسوب به قطران، تهران: 
انتشارات سخن، ۱3۸۰.

▪ فارسی قمی، تهران: باورداران، ۱3۸۰.

یچ ارانسکی، علی اشرف صادقی  ▪ زبانهای ایرانی، یوس���یف میخائیلوو
)مترجم(، تهران: سخن، ۱3۷۸.

▪ فرهن���گ امالیی خط فارس���ی بر اس���اس دس���تور خط فارس���ی مصوب 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، علی اشرف صادقی، زهرا زندی مقدم، 

تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

مقاالت
برخ���ی نش���انه های نادر جمع در زبان فارس���ی، اش���تقاق صف���ت فاعلی 
)اس���م فاع���ل( از بن ماضی، درب���اره ترکیبات »ال« دار عربی در فارس���ی،  
ک، نظریه زبان شناس���ی آندره مارتینه  خصوصیات زبانی تفس���یر ق���رآن پا
و زبان فارس���ی، بحثی درباره فرهنگ عربی به فارس���ی »المرقاة« و مؤلف 
آن، ش���یوه ها و امکانات واژه س���ازی در زبان فارس���ی معاصر )۱2 مقاله(، 
زبان معیار، تحول خوش���ه ی صامت آغازی در زبان فارسی، زبان فارسی 
گونه های مختلف آن، زبان شناس���ی؛ منشأ واژگان معیار ادبی معاصر  و 

کلمات فارسی در دوره اسالمی. فارسی، تحول 

تنها مهمترین وسیله ارتباطی بشر است، بلکه پایه اغلب نهادهای دیگر 
اجتماعی نیز هست. زبان دارای دو صورت یا دو نمود ملفوظ و مکتوب 
است. تحول یک زبان همراه و هماهنگ با دگرگونی و تحوالت نیازهای 
جامع���ه ای اس���ت که از آن زبان به عنوان وس���یله ارتباطی خود اس���تفاده 
می کن���د و تحول نیازه���ای هر جامعه منوط اس���ت به تح���والت معنوی، 
سیاس���ی، اقتصادی و اجتماعی آن. در این میان واژگان یک زبان بیش 

از هر چیز می توانند بازتاب دگرگونی های اجتماعی باشند.

ب���ه عبارت دیگر، زب���ان پدیده ای اس���ت پویا. تحول می پذیرد و س���طوح 
گ���ون آن دگرگ���ون می ش���ود. فرهن���گ زب���ان نی���ز نبای���د از ای���ن تغییر و  گونا
تح���ول دور بمان���د، بلکه می باید آیینه تمام نمای آن باش���د و الزم اس���ت 
فرهنگ های پیش���ین بازبینی، تکمیل و پربارتر ش���ود تا به صورت روزآمد 
گیرد. بهترین س���پاس و تقدیر از فرهنگ نویس���ان پیش���ین  در اختیار قرار 
که به یادگار  گنجینه هایی اس���ت  گواه همت، زحمت و خدمتش���ان  که 

کارشان.  گذاشته اند، ادامه راهشان است و نه تکرار 

که با زبان فارس���ی س���روکار دارد، به مجموعه ای نیازمند اس���ت  ه���ر کس 
کلمات بس���یاری از زبان فارس���ی را در برداشته باشد و اطالعات الزم  که 
را ب���رای مهارکردن واژگان در اختیار او بگذارد. فارس���ی یکی از بزرگ ترین 
زبان ه���ای ایرانی اس���ت که امروز بدان تکلم و کتابت می ش���ود. در میان 
که در قاره آس���یا به  زبان ه���ای متعدد ایرانی، فارس���ی یگانه زبانی اس���ت 
که هیچ یک از زبان های دیگر ایرانی  مقام و نفوذی دس���ت یافته اس���ت 

بدان نرسیده است. 

یم که اولین فرهنگی  کنون به معرفی فرهنگ جامع زبان فارسی می پرداز ا
که در هفتاد س���ال اخیر و پ���س از لغت نامه دهخدا تألیف ش���ده  اس���ت 

است. 

معرفی نویسنده 
ی���ادی دخیل هس���تند، در صفحات  در ن���گارش ی���ک فرهنگ، افرادی ز
کتاب  که در تألیف جل���د اول  پایان���ی فرهنگ اس���امی بیش از 3۵۰ نف���ر 
فرهنگ جامع زبان فارس���ی همکاری داشته اند، فهرست شده است. با 
این حال اثر حاضر زیر نظر دکتر علی اشرف صادقی منتشر شده است. 

ش���د.  متول���د  ق���م  در   ۱32۰ اردیبهش���ت   2۵ در  صادق���ی،  علی اش���رف 
زبان ش���ناس ایرانی، اس���تاد بازنشس���ته دانش���گاه تهران و عضو پیوس���ته 
گروه فرهنگ نویس���ی( است. او  فرهنگس���تان زبان و ادب فارس���ی )مدیر 

همچنین چهره ماندگار در حوزه ادبیات  است.

صادق���ی در خانواده ای مذهبی به  دنیا آم���د. پس از تحصیالت ابتدایی 
و متوسطه در قم، در سال ۱33۸ به دانشگاه تهران رفت. در سال ۱3۴۱ 
ی در ۱3۴2 به دانشگاه سوربن فرانسه  گرفت. و لیسانس ادبیات فارسی 
رفت و در آنجا رش���ته زبان شناس���ی عمومی راادامه داد و در س���ال ۱3۴6 
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ک���ه در امر  کتابنامه ها )کتاب ه���ا و منابعی  س���پس حدود ص���د صفح���ه 
مدخل گزینی اس���تفاده شده است( آورده ش���ده است و در چند صفحه 
یشه شناسی، نشانه های بخش  نیز اطالعاتی از قبیل نش���انه های بخش ر

ئم آوانگاری ارائه شده است.  تخصصی  و جدول عال

فرهن���گ در بس���یاری از مدخل ه���ا دارای تصویر اس���ت تا به فه���م بهتر و 
کثر فرهنگ ها و مراجع در دو  کند. مطالب کتاب مانند ا راحت تر کمک 
کلمات سرشناسه به  س���تون ارائه شده و اندازه فونت ها و برجس���ته بودن 

کمک می کند. یابی بهتر  باز

درباره اثر
فرهن���گ جامع زبان فارس���ی بی ش���ک اثر ارزش���مندی اس���ت. ش���اید در 
که با وجود  که به ذهن می رسد این باشد  مواجهه با این اثر، اولین سؤالی 
فرهنگ های���ی چون معین و دهخ���دا چه نیازی به ص���رف هزینه، نیرو و 

کالن برای تالیف چنین اثری است؟ انرژی 

که از تالیف لغت نام���ه دهخدا می گذرد، بر اثر توس���عه  در هفت���اد س���الی 
و تح���ول دانش زبان شناس���ی و توس���عه تحقیقات ادب���ی و زبانی، دانش 
فرهنگ نویس���ی به صورت علم مستقلی درآمده و پیشرفت و تحول پیدا 
کش���ورها یک رش���ته تخصصی  که  در بعضی از  گونه ای  کرده اس���ت، به 

دانشگاهی شده است. 

معرفی اثر 
که از قریب سی سال پیش با  فرهنگ جامع زبان فارس���ی طرحی اس���ت 
حمایت فرهنگس���تان زبان و ادب فارس���ی و زیر نظر علی اشرف صادقی 

کنون جلد نخست آن منتشر شده است.  آغاز شده و هم ا

یاس���ت فرهنگستان  کتاب از س���وی غالمعلی حداد عادل، ر سرس���خن 
زب���ان و ادب فارس���ی ب���ه ن���گارش درآمده اس���ت. حداد ع���ادل ضرورت 
ن���گارش چنی���ن اث���ری را پویایی زب���ان معرفی می کن���د و عن���وان می کند 
روزآم���دی فرهنگ ه���ای موج���ود ب���ه دلی���ل تح���ول عل���م زبانشناس���ی و 
فرهنگ نویس���ی، امکان پذیر نبوده و تألیف فرهنگی جدید با استفاده از 
فناوری ه���ا و دیدگاه های جدید در حوزه فرهنگ نویس���ی اجتناب ناپذیر 

بوده است. 

علی اش���رف صادقی در پیش���گفتار ویژگی ها و امتی���ازات این فرهنگ را 
چنین برشمرده است:

کامپیوتری. 1. مبتنی بودن آن بر یک پیکره عظیم 
2. جامعیت آن. این فرهنگ تمام ادوار زبان فارسی را پوشش می دهد. 

یخی بودن آن. 3. تار
یشه شناسی. 4. دربرداشتن ر

5. دربرداشتن لغات علمی امروز همراه با تعریف موجز و دقیق آنها.
6. دربرداشتن مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

7. کاربرمداربودن آن

س���پس راهنمای استفاده از فرهنگ در بیش از پنجاه صفحه به صورت 
که عالوه ب���ر راهنمای  کاربران توضیح داده ش���ده اس���ت  مبس���وط ب���رای 
استفاده، مباحثی درباره مدخل گزینی، گستره کار و ... نیز ارائه می دهد. 

پیک���ره مهم تری���ن رک���ن در تدوین یک فرهن���گ عمومی جام���ع یک زبانه 
محس���وب می ش���ود. عناصر تش���کیل دهنده  پیکره رایان���ه ای واحدهای 
واژگانی در این فرهنگ عبارتند از: منابع نوشتاری )از کهن ترین نوشته ها 

گفتاری و منابع حاصل از پژوهش های میدانی.  تا االن(، منابع 

ش���یوه مدخل گزینی، آوانگاری۱ )تلفظ تم���ام مدخل های اصلی فرهنگ 
ب���ه خط آوانگار ضبط ش���ده اند(، هویت دس���توری، اطالع���ات امالیی، 
یخ���ی،  یشه ش���ناختی، اطالع���ات تار اطالع���ات تصریف���ی، اطالع���ات ر
اطالعات سبکی شامل رسمی، خودمانی، عامیانه، عوامانه، مستهجن 
و...، اطالعات بالغی ش���امل واژه های بسیط و مشتق، واژه های مرکب، 
ترکیب���ات نحوی و...، اطالع���ات حوزۀ علمی و حوزه پیش���ه و صنعت، 
که در  یشه شناس���ی و ... از جمله مواردی هستند  ارجاعات، ش���اهد،2 ر

راهنمای استفاده از فرهنگ درباره آن صحبت شده است. 

 1.  نشان دادن تلفظ یک واحد واژگانی با نشانه های قراردادی خاص.
 2. جمله عبارت یا گروهی نحوی است که از یک بافت زبانی از پیش موجود مکتوب انتخاب شده 

که در فرهنگ ما مدخل شده است بردارنده واحدی واژگانی است  است و در
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کار را ادام���ه می دهن���د و در  فرهنگ  ن���گاران در آن س���ازمان همچن���ان 
س���ال های بع���د آن فرهنگ را کامل ت���ر و روزآمدتر ارائ���ه می کنند. در حال 
کاملی برای زبان فارس���ی محس���وب  حاض���ر لغت نامه دهخدا لغت نامه 
کن���ون ش���یوه های نوی���ن  ک���ه ا نمی ش���ود. مهم تری���ن مس���ئله ای���ن اس���ت 
فرهنگی نویس���ی مط���رح ش���ده اند و اص���اًل ش���یوۀ فرهنگ نویس���ی عوض 
ش���ده اس���ت. امروز فرهنگ نویس���ی ش���اخه ای از زبان شناس���ی اس���ت و 
فرهنگ های معتبر بر مبنای دانش زبان شناس���ی و به ویژه معنی شناسی 
کار لغت نام���ه  ک���ه در  تألی���ف می ش���وند. یک���ی از اش���کاالت عم���ده ای 
ک���ه ش���یوۀ واح���دی در انتخ���اب مدخل ها،  دهخداس���ت، ای���ن اس���ت 

تعریف نگاری ها و شواهد وجود ندارد.

تم���ام  ش���یوه نامۀ  فرهن���گ  ای���ن  در 
نکات مربوط به س���اختار مدخل ها، 
نح���وۀ ضبط و درج آنه���ا در فرهنگ، 
ش���یوۀ  زیرمدخل ه���ا،  درج  نح���وۀ 
معان���ی،  ی���ا  تعری���ف  به دس���ت دادن 
ارجاع ه���ای  معان���ی،  دس���ته بندی 
گونه ه���ای مختل���ف  متقاب���ل، آوردن 
و ام���الی دیگر مدخل ه���ا، اطالعات 
یشه شناس���ی  ر اضاف���ی،  و  تکمیل���ی 
در  واژه  صورت ه���ای  ب���ه  اش���اره  و 
زبان ه���ای میانه و باس���تانی ای���ران تا 
پای���ی م���ادر و اش���اره به آن  هن���د و ارو
دسته از زبان های ایرانی که مستقیمًا 
به زب���ان فارس���ی ارتباط ندارن���د و نیز 

گویش های ایرانی جدید و جز آنها پیش بینی شده است. اشاره به 

کامل و  جل���د اول ای���ن فرهن���گ در بی���ش از ۱2۰۰ صفحه توس���ط تیم���ی 
کار بس���یار  یابی و اظهار نظر در مورد اثر  متخصص ارائه ش���ده اس���ت. ارز
مشکلی است. البته بازگویی بعضی موارد نه تنها از غنا و ارزش فرهنگ 
نمی کاه���د، بلکه راهی اس���ت برای رفع اش���کاالت در مجلدات بعدی. 
که در فرهنگ به چشم می خورد،  در ادامه به ذکر چند مورد از اش���کاالت 

یم. می پرداز

یک���ی از اش���کاالت ای���ن فرهن���گ پیچیده ب���ودن نظام تفکی���ک معنایی 
اس���ت؛ یعن���ی تفکی���ک معان���ی در دو ی���ا س���ه رده صورت گرفته اس���ت. 
کرده اند. س���پس در  نخس���ت معان���ی را بر اس���اس هویت دس���توری جدا 
گاه���ی یک تفکیک  که  ه���ر هویت دس���توری معانی مختلف ذکر ش���ده 
معنایی، باز با »الف« و »ب« به معانی کوچک تری تقس���یم ش���ده است. 
کاربر یک ایراد دیگر هم دارد و آن جداافتادن  گیج کردن  کار عالوه بر  این 
ک���ه هویت های دس���توری متفاوتی  تفکیک ه���ای معنایی مرتبط اس���ت 

کش���ورهای خارجی به طور میانگین  از س���وی دیگر فهرس���ت انتش���اراتی 
نش���انگر انتش���ار ی���ک فرهن���گ جدی���د در هر فصل ب���ه زبان انگلیس���ی از 
ناشران مختلف اس���ت. این فراوانی فرهنگ نویسی نشانۀ زنده بودن این 
زبان اس���ت. پس چرا در زبان فارس���ی خبری نیست؟! لغت نامۀ دهخدا 
کدام حداقل سی سال  و فرهنگ فارسی معین و فرهنگ بزرگ سخن هر 
کدام  با یکدیگر فاصله دارند. افزون بر این، فرهنگ معین و سخن هیچ  
ادعای جامع بودن ندارند. در این سال ها تحوالت بسیاری در فقه اللغه، 
یشه شناسی، واژه شناسی، واژه گزینی و زبان شناسی پیش آمده و لغات  ر

تازه ای نیز به زبان افزوده شده است.

کنون نوشته شده، لغت   بدون شک معتبرترین و مهم ترین فرهنگی که تا
نام���ه دهخدا اس���ت؛ اما روا نیس���ت در یک کش���ور هفتاد س���ال بگذرد و 

فرهنگ جامع دیگری تألیف نشود. 

کتاب حاضر بش���ارت دهندۀ یک فرهنگ 2۵ و شاید 3۰ جلدی در زبان 
کنون در زبان فارس���ی فرهنگی با این  همه  فارس���ی است. بدون اغراق تا
که این  انضباط علمی و جامعیت تألیف نشده است. از جملۀ مواردی 

فرهنگ و جامعیت آن را منحصربه  فرد می کند عبارتند از:

۱. فقط حرف »آ« در حدود ۱2۰۰-۱3۰۰ صفحه شده است. 

یشه شناسی لغات در آن ارائه شده و همچنین شواهدی از قرن های  2. ر
مختلف برای هر لغت ذکر شده است. 

3. از ویژگی ه���ای خ���اص این فرهنگ: برای لغ���ت »آتش« و ترکیبات آن 
توضیحاتی در حدود 2۵۰ صفحه آمده است.

که از آغاز شروع  یخی است. به این معنا  ۴. این فرهنگ یک فرهنگ تار
ادبیات فارسی، شواهد استخراج شده است. 

که با مرور آن، س���یر  یخ ارائه ش���ده اس���ت  ۵. معن���ی واژه ه���ا به ترتیب تار
یخی مش���خص می ش���ود و  تحول معنای واژه ها در دوره های مختلف تار
اس���تفاده کننده به راحتی و بدون مرور منابع فراوان با مراجعه به فرهنگ 

جامع از آن بهره می برد. 

فرهنگ به واقع شایستگی عنوان جامع را دارد و اولین فرهنگی است که 
طور علمی و با پیکره ای وس���یع در ایران به وجود آمده اس���ت. وقتی یک 
مدخ���ل را در فرهنگ باز می کنی���د، در وهله اول ی���ک مدخل می بینید، 
یش���ه آن و بعد هم هویت های دستوری. در نهایت  بعد آوانگاری و بعد ر
کدهای دیگر، مانن���د مجاز ی���ا حوزه های ش���خصی. در تألیف این  ه���م 

فرهنگ از شیوه های نوین فرهنگ نویسی استفاده شده است. 

کش���ورهای پیش���رفته وقت���ی  فرهنگ معتب���ری تألیف ش���د و به چاپ  در 
کار تعطیل نمی ش���ود، بلکه  رس���ید، پس  از چاپ آن، س���ازماِن متصدی 

فرهنگ به واقع شایستگی عنوان 

جامع را دارد و اولین فرهنگی 

است که طور علمی و با پیکره ای 

وسیع در ایران به وجود آمده است. 

وقتی یک مدخل را در فرهنگ باز 

می کنید، در وهله اول یک مدخل 

می بینید، بعد آوانگاری و بعد ریشه 

آن و بعد هم هویت های دستوری. 

در نهایت هم کدهای دیگر، مانند 

مجاز یا حوزه های شخصی. در 

تألیف این فرهنگ از شیوه های 

 نوین فرهنگ نویسی

 استفاده شده است. 
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مورد آخر اینکه در ش���اهد مثال ها، منابع هر شاهد مثال به صورت دقیق 
که به صورت مکرر تکرار ش���ده »اینترنت« است.  ذکر ش���ده، ولی منبعی 
واژه اینترنت برای منبع ش���اهد مثال جالب نیس���ت. میلیاردها س���ایت 
که هرچند جزء منابع مکتوب و فرهنگ نوشتاری  اینترنتی موجود است 
کافی برای استناد  جامعه محسوب می شوند، ولی بسیاری از آنها اعتبار 
گر آدرس س���ایت یا حداقل نام س���ایت ذکر می شد، برای استناد  ندارند. ا

کلمه اینترنت. کاربرد صرف  بسیار مناسب تر بود تا 

پیشنهادات
که در مقام  کلی اثری بسیار وزین و قابل توجه ارائه شده  یابی  در یک ارز
که انتظار می رود با توجه به پیش���رفت  گفت  پیش���نهاد ش���اید تنها بتوان 
فن���اوری، فرهنگ به صورت الکترونیکی و همچنین آنالین عرضه ش���ود 
تا اس���تفاده از آن بس���یار راحت تر انجام ش���ود. همچنین به آس���انی بتوان 

کارهای مربوط به روزآمدسازی آن را انجام داد. 

با امید به اینکه مجلدات بعدی هرچه س���ریع تر منتش���ر شود و در اختیار 
گیرد.  جامعه فارسی زبان دنیا قرار 

دارند؛ مثاًل در مدخل »آبی« معنی »یک. ۷« چنین اس���ت: »دارای رنگی 
ش���بیه رنگ آس���مان بدون ابر در هن���گام روز« و بع���د در تفکیک »دو. ۵« 
آمده: »یکی از س���ه رنگ اصلی ش���بیه رنگ آس���مان بدون اب���ر در هنگام 

که این دو تفکیک باید پشت سر هم می آمدند. روز«. در حالی 

که قاعدت���ًا باید یکی انتخاب  م���ورد بعدی، کلمات جمع و مفرد اس���ت 
ش���ود و از دیگ���ری ب���ه واژه مرجح ارج���اع داده ش���ود؛ اما در ای���ن فرهنگ 
کلماتی مانند: آفات و آفت، آلت و آالت و ... هر دو  مش���اهده می ش���ود 
یف خود را  گانه هس���تند و ش���اهد مثال و تعار صورت دارای مدخل جدا

کلمه برقرار شده است.  دارند. البته ارجاع بین دو 

م���ورد دیگ���ر، صورت های نوش���تاری مختلف کلمه اس���ت؛ مث���ل آلبالو، 
گوش؛ آبجی و آباجی؛ آزوغه، آزوقه و آذوقه و  آلیبالی و آلوبالی؛ آغوش و آ
که مشکل فوق دوباره تکرار شده است؛ یعنی در عین برقراری ارجاع   ...
یف  کدام شاهد مثال ها و تعار کلمه، برای هر  بین صورت های مختلف 

مخصوص به خود را آورده است.

که مورد نظر اس���ت و برای  کلم���ه ای  اص���واًل در فرهنگ ها دیده می ش���ود 
آن در مت���ون مختل���ف ش���اهد می آورند، در ش���اهد ها به ش���کل متفاوتی 
نوشته شده است. )حتی در جستجوهای اینترنتی نیز مشاهده می شود 
کلمه  ئمی برای ع���دم تکرار  کلمه های الیت و ... می ش���ود( یا از عال ک���ه 
استفاده می شود؛ ولی در این فرهنگ چنین موردی رعایت نشده است. 

که بتوان س���ریع با تورق چند صفحه  کتاب حاضر فاقد فهرس���تی اس���ت 
کلمه مورد نظر را یافت. 

که دارای معادل هس���تند، به عنوان مدخل در نظر  کلمات بیگانه  برخی 
گرفته ش���ده و هم کلمه و هم معادل فارس���ی آن، دارای تعریف یکس���انی 
که بهتر  کلمات برقرار شده است. در حالی  هستند و ارجاع متقابل بین 
ب���ود  یکی به دیگ���ری ارجاع داده می ش���د و ی���ک واژه، واژه مرجح معرفی 

می شد؛ مثل آسانسور و آسان بر .

که به نظر می رس���د ارائه  بعض���ی واژه ها فاق���د تعریف هس���تند، در حالی 
معنای آن مورد نیاز است؛ مانند واژه آسانسیه.

واژه آفیس )به معنی دفتر کار(، آماتور، آسیستان )به معنی دستیار( و ...، 
که با  واژه مصطلح و پذیرفته ش���ده در فرهنگ معرفی شده اند، در حالی 
توجه به رس���الت و اهداف فرهنگستان بهتر بود این واژه ها با ارائه معادل 

واژه ای بیگانه و غیرفارسی معرفی می شدند. 

در بعضی مدخل ها از ش���کل اختصار واژه اس���تفاده ش���ده است؛ مثل آ 
کثر فرهنگ ها،  س���ه آن = اتحادیه کش���ورهای جنوب ش���رق آس���یا که در ا
کامل واژه  کوتاه ش���ده به ش���کل  کامل واژه ارائه می ش���ود و ش���کل  ش���کل 

ارجاع می شود. 
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