
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 جایگاه فرهنگ نویسی در کشور 
 پژوهشگر و فرهنگ نویس موسسه دهخدارزاده دکتر صف
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شاخه سی فرهنگهای زبانیکی از  ست که درشنا ست. فرهنگ کتابی ا سی ا ها و ای از واژهآن مجموعه نوی

ها انواعی دارن  و اسطططت. فرهنگراها یوضططط  اا و ااتعایی آم هاصطططات اا با نو  و یری خا خاصطططی ه 

ها و هایی که به یوصططط   و ی ِ وا واژهان ؛ یعنی فرهنگهای عمومیها فرهنگیری ا آنآشطططنایری  و رای 

 ،ی فظ و گسترشا زبانا فارس زبانانیما فارس رسالتاپردازن .میوران اصات ااا مت اول در م انا عموما زبان

ست. زبان و ان  اکانمان، ق را نگران راثا م  یا ساد بگراسکه کی یادو رو شهیا  شهین ا  ،یان ؛ اگر زبان به ف

س  م ز ن  کارو درست به  یاموز آن را درست ب  ؛ کن یداراز زبانمان پاس  یاو برعکس. ما موظ  شود،یفا

ن ارد و  یه یوج چ باره ه  یدر ا ییفاوییو ب ی. قصطططور و کویاه  درسطططت به فرزن انمان منتکو کن و  یببر

 یما برا یابزارها  ییراز مه  یکی یفارسططط یهافرهنگ گمانیبود. ب   یکا ما مسطططِولا عواقخا آن خواهیک

 .ان رسالت  یا یادا
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 : مقدمه 

بهعمومِ  بان را  بهمردم ز های روزمرۀ خود  یاز گاه و برای رفعِ ن ناخودآ ند. آنکار میطورِ طبیعی و  بان بر ماهیتِ ز به  ها 

سیدن به اهدافِ خود مینمی شند و آن را فقط ابزاری برای ر سیار اندکی از مردم نیز اندی شمارِ ب دانند. اما در این میان، 

کوشند شناسان میشناس نام دارند. زبانکنند. این گروه زبانکاوند و پژوهش میهستند که دربارۀ چند و چونِ زبان کنج

جربی به گرانِ علومِ تشناسان مانندِ پژوهشگونه که باید باشد. درواقع زبانگونه که هست ببینند و بکاوند، نه آنزبان را آن

 پردازند.بینانۀ موضوعِ کارِ خود میمشاهده و توصیفِ عینی و واقع

شاخهی سی فرهنگهای زبانکی از  ست که در آن مجموعهشنا ست. فرهنگ کتابی ا سی ا صطالحات با ای از واژهنوی ها و ا

ها ترینِ آنها انواعی دارند و آشیییناترین و رایجاسیییت. فرهنگراهِ توضیییی ات و اطالعاتی آمدهنظم و ترتیبِ خاصیییی هم

وران ها و اصییطالحاتِ متداود در میانِ عمومِ زبانیف و ت لیلِ واژههایی که به توصییاند؛ یعنی فرهنگهای عمومیفرهنگ

 پردازند.می

برند و منظورِ کار میطورِ طبیعی بهخورند؟ مردم زبان را بهها به چه دردی میاید که فرهنگآیا تاکنون از خود پرسییییده

 فهمند. پس دیگر چه نیازی به فرهنگ هست؟دیگر را مییک

گاه با نامِ شمِِّ زبانی دارد، گهمندی بهوری ابزارِ بسیار ارزشتوان گفت که گرچه هر زبانپرسشِ اساسی میدر پاسخ به این 

«  طکاکاص»تواند پاسخش را بیابد. مثالً ممکن است کسی شک کند که امالیِ شود که خود نمیرو میپرسشی زبانی روبه

ست یا  صط کاک»ص یح ا شک کند که واژۀ «ا ها پرسشِ دیگر. رود یا فعلِ جمع، و دهکار میفعلِ مفرد به با« ملت»؛ یا 

سی سا ست، زیرا بهترین و مطمئندر چنین مواقعی فرهنگ ا شناییِ عمیق و ترین مرجع ا شده که آ سانی تألیف  ستِ ک د

 هایش دارند و قادر به تجزیه و ت لیل و توصیفِ آن هستند.تسلطِ بسیاری بر زبان و ویژگی

کنند و با این کار مانع از ان راف و ها و اصییطالحات را تبت می، تلفظ، معنی، کاربرد، و نقشِ دسییتوریِ واژهها امالفرهنگ

شود. متأسفانه تر میتر باشد، احتمادِ ان راف و فسادِ زبان کمها بیششوند. هرچه مراجعۀ مردم به فرهنگفسادِ زبان می

دهند ها چندان رایج نیسییت. مردمِ ما ترجیح میاهی، مراجعه به فرهنگعلتِ غلبه و سیییطرۀ فرهنگِ شییفدر کشییورِ ما به

سش سند، نه از فرهنگپر سانی که به های معتبر.های خود را از فردی که به او اعتماد دارند بپر سته از ک شدت به یک د

اد چون دانش و تجربه و شِمِّ آموزند. این افرآموزان هستند؛ یعنی خارجیانی که زبانِ فارسی میفرهنگ نیاز دارند، فارسی

های آموزشییی و ها هسییتند. برای این اشییخاا کتا زبانان را ندارند، ناگزیر از مراجعۀ مکرر به فرهنگزبانیِ ما فارسییی

وجود دارد که  انیبه خارج یآموزشِ فارسیی یچند مرکز برا رانیدر ااسییتآموزِ مخصییوصییی تألیف شییدههای زبانفرهنگ

ران فردوسِ تهگاهِ تهران، واقع در باغوابسته به دانش ،یآموزشِ زبانِ فارس یِالمللنیمرکزِ ب نشانیترو پرسابقه نیمشهورتر

ست. درطودِ ب س ستیا شته، هزارانِ فار سادِ گذ س .انددهیمرکز آموزش د نیدر ا یخارج آموزِیو چند  رکنِ  یزبانِ فار

ست. ا انیرانیما ا یِمل تِیهو سئله آن نیا ستم س قدر مهم ا سا صلِ پانزدهمِ قانونِ ا صاا  یِکه ا شورمان به آن اخت ک

      .استافتهی
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س رانیو مشترکِ مردمِ ا یو خطِِّ رسم زبان سناد و مکاتبات و متونِ رسم یفار ست. ا و  زبان نیبا ا دیبا یو کتبِ درس یا

شد، ول ستفاده از زبان یخط با سانه یو قوم یم ل یهاا ها در مدارس، آن اتِیادب سِیو تدر ،یگروه یهادر مطبوعات و ر

 .آزاد است یدرکنارِ زبانِ فارس

سالتِ س ر س زبانانیما فار سترشِ زبانِ فار ست. زبان و اند اکانمان،یقدرِ نگران راثِیم نیا ،یحفظ و گ  کی یِدو رو شهیا

آن را  م؛یکن یداراز زبانمان پاس میاو برعکس. ما موظف شییود،یفاسیید م زین شییهیاند د،یاند؛ اگر زبان به فسییاد بگراسییکه

ست ب ست به میاموزیدر ست به فرزندانمان منتقل کن و میکار ببرو در صور و کوتاهمیدر  چیباره ه نیدر ا یتفاوتیو ب ی. ق

 یما برا یابزارها نیتراز مهم یکی یفارس یهافرهنگ گمانیبود. ب میتکِ ما مسئودِ عواقبِ آن خواهندارد و تک یهیتوج

 اندرسالت نیا یادا

 : جایگاه فرهنگ نویس 

سنده باید در زمینه ست که نوی سختی ا سی کار  را از  های با ارزشهای مختلف به کند و کاو بپردازد و گزینهفرهنگ نوی

 رفص با  میان انبوهی از واژگان برگزیند و در اختیار بگذارد. در عین حاد فرهنگ نویس می داند که باید گنجینه اش را

سی فرهنگ. آورد فراهم اشزندگی ل ظه ل ظه ست پل ساختن مانند نوی اه دیگران می گذارید، اما مردم وقتی ر در که ا

 .  از روی آن رد می شیییونیید حتی توجییه نمی کننیید کییه چییه مشیییقتی برای آنهییا هموار شییییده اسییییت

ها و باورهای یک ملت رسوم و اندیشهدوزد که فرهنگ و آدا  و فرهنگ نویس با این هدف بزرگ روز و شب را به هم می

سان  سی و دکتر معین ) از فرهنگ نوی سعید نفی سانی مانند دهخدا و  سداری کند. ک را زنده نگهدارد، و ازهویت ملی پا

شگامان و  شناس، دکتر آریانپور )از پی ضا باطنی، دکترعلی م مد حق  سلیمان حییم، دکتر م مد ر شادروان  سی( و  فار

سی، ها در حوزهیسی انگلیسی( و گردآورندگان فرهنگمتاخرین فرهنگ نو شنا های گوناگون از جمله در ادبیات، زیست 

اند که صیینعت، علوم و فنون مختلف همنون شییعرا، ادیبان و نویسییندگان ل ظه های ارزشییمند خود را صییرف این کرده

سازی آن گنجینه ای فراهم  شبوده ما را پایدار نگهدارند و با روزآمد سی بتواند با دنیای تندتاز هویت پی کنند که زبان فار

سندگان فرهنگ ها به تاتیر  سفانه این کار خطیر چندان مورد ت سین و حمایت قرار نگرفته و نوی امروز همپایی کند. متا

شور خود به این کار همت گمارده شواز عالقه و  سود و قوی انجام  ست با بنیه و دامنه پر سی اگر قرار ا  داند. فرهنگ نوی

 . های بیشتری استنیازمند حمایت

 : اهمیت و ضرورت فرهنگ نویسی 

ای از لغات گردآوری و مرتب شییده نیسییت، بلکه ج نگی اسییت از هزاران تنها مجموعه "فرهنگ"در دوران معاصییر دیگر  

ساخت و کاربرد واژگان زبان، و معرفی آنها از جنبه شکار و نهان در مورد معانی،  شیوههای مختلف نکته آ ای که در و به 

رود. اسیییتفاده از فرهنگ لغات امروز تنها کار میهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، علمی، و ادبی بهجامعه و در موقعیت

سیبرای معنی سخنکار نمیبهشنا شناخت منظوری که  ن یا ای در متکارگیری واژهگویان یک زبان از بهرود، بلکه برای 

ه کارشناس شناسی، و فلسفنویس کافی نیست در زمینه ادبیات، زبانرود. بنابراین، برای فرهنگمیکار گفتار دارند، نیز به

شیوه صود و  شد، بلکه باید با ا شد  هدف فرهنگهای علمی فرهنگبا شته با شنایی کافی دا سی نیز آ سینوی تدوین  نوی

ضوع فرهنگفرهنگ یا واژه ست که در آن واحد، مو ست. عوامل متعددی ر عملی فرهنگنگاری نظری و کانامه ا نگاری ا

نگاری از که در تاریخنه فرهنگ "های مشییکلواژه"ها مؤتر هسییتند، از جمله تعریف در ضییرورت نگارش انواع فرهنگ
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ستین انگیزه ستفادهنخ ست. امروزه نیز این امر یکی از ا ست و نامهها و واژههای متعارف از فرهنگها بوده ا های عمومی ا

ضی و سخ به این نیاز تدوین مینامهاژهبع صی در پا ص  ها، کهشوند. عوامل دیگری همنون تالقی و ادغام فرهنگهای تخ

شی از مهاجرت شتر نا ضر گسترش ها، جنگبی ست؛ و در عصر حا سلطه بیگانگان، فعالیت مبلغان مذهبی، و جز آن ا ها، 

رده ناپذیر کدوزبانه، چندزبانه، و تخصصی را اجتنا های ارتباطات جهانی و تخصصی شدن علوم، ضرورت تدوین فرهنگ

تباتی خواا معنایی و کاربردی لغات، و این واقعیت که اسیییت. از سیییوی دیگر پدیده عدم قطعیت زبانیو ناپایداری و بی

سی میواژه سیا ستخوش ت والت زمانی، مکانی، اجتماعی، فرهنگی، و حتی   های کگونهشوند، بههای یک زبان همواره د

ها و تدوین هایی را برای بازنگری مداوم در فرهنگشیییود، ضیییرورتنه تنها معنا، بلکه کاربرد آنها نیز دچار ت ود می

 .کندمنظور حفظ اعتبار در گذر زمان ایجاد میهای جدید بهفرهنگ

 نگاری.اصول و ضوابط مرسوم در فرهنگ  

  دهند:را مورد توجه قرار مینویسان در تنظیم ساختار خرد دو دسته ضوابط . فرهنگ

های مختلف به منظور تهیه نویسی زبان. ضوابط عمومی. منظور از آن معیارها و ضوابطی است که معموال در فرهنگ1

سب برای ارائه اطالعات مورد توجه قرار مینامهواژه ساختار منا ستاندارد و انتخا   گیرد، این موارد عمدتآ عبارتند ای ا

تعیین فرهنگ از نظر عمومی یا تخصصی بودن، حجم واژگانی که قرار است در فرهنگ گنجانده شود، و دامنه از: الف( 

ها، شیییکل ها از نظر انواع مدخلها و سیییرمدخلآید؛  ( مدخلفرهنگ از نظر میزان اطالعاتی که ذیل هر مدخل می

سرمدخل قرار میسرمدخل صورت امالیی مدخلها )چه نوع واحدهای واژگانی و با چه فرمی  ها، تلفظ )مثال گیرند(، 

ستوری؛ ج( ن وه ارائه معاددآوانگاری(، و ویژگی سازماندهی تعاریف، مانندهای د  هامعادد بندیسطح چگونگی  ها و 

 زبانیفرا اطالعات ارائه چگونگی معنایی، حوزه یک در ناهمتراز هایمعادد کردن جدا چگونگی معنا، تفاوت اسییاس بر

شییناسییی و دسییتوری و چگونگی المعارفی(، چگونگی گنجاندن اطالعات ریشییهاطالعات موقعیتی، سییبکی، دایره)مثال 

( چگونگی گنجاندن د های اختصییاری برای نشییان دادن انواع مختلف اطالعات یا ارجاعات؛کارگیری کدها و نشییانهبه

 نگاری. های جامعه و رعایت خط قرمزهای اخالقی در فرهنگنگرش

های وارداتی و ابط خاا. منظور مواردی اسییت که به ماهیت ویژه و شیییوه تکوین و رشیید واژگان و انواع واژه. ضییو2

سائل  عنوان مثاد در فرهنگشود. بهعاریتی یک زبان خاا مربوط می ست تا حد زیادی به م سی الزم ا سی فار نوی

ها به آن سبب شده مسائل هایی از همه زبانود واژههای عربی در آن توجه شود، و یا در انگلیسی ورناشی از رواج واژه

 .نگاری حائز اهمیت زیادی باشد ها در فرهنگشناسی، امال، و تلفظ واژهمربوط به ریشه

ها، تولید و توزیع و بازاریابی و فروش آن است. رقابت موجود بین مؤسسات انتشاراتی نامهمرحله نهاییِ فرایندِ ساخت واژه

ها و سییایر منابع مرجع در نامهتقاضییای جامعه برای منابع مرجع، منجر به وضییعیتی انفجاری در تعداد واژه تباتی درو بی

  های فنی در تقاضای تجاری راهگشاستای که گاه فقط برتریگونهبازار جهانی شده، به
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 ی:سیفرهنگ نو کرهیپ 

شتار - شته نیتراز کهن ،یمنابع نو شامل کتا  نیها تا زمان تدونو سالهفرهنگ،  ضوعات مختلف  ییهاها و ر در مو

 .ها و جز آنهاها، وبگاهها، سفرنامهها، داستاننامه ها،نامهمانیپ ،ییقضا ،یاسناد حقوق ،یخیتار ،ینید ،یادب

 یواژگان یواحدها نشیگز یروزمره اهل زبان برا یگفتگوها یحاو یصوت یازجمله استفاده از نوارها ،یمنابع گفتار -

 .هاواژه حیتبت تلفظ ص  یبرا ژهیوو استفاده از شواهد، به

 هاشهیها و پاصطالحات مربوط به حرفه یگردآور یبرا ژهیوبه ،یدانیم یهامنابع حاصل از پژوهش -

 .   :بخش فرهنگ نویسی موسسه دهخدا

 

 پس و استخراج نامۀ دهخدالغت واژۀ موردنظر از در این مؤسسه برای تدوین هر مدخل ابتدا تمامی اطالعات موجود دربارۀ

 اطالعات، استخراج از پس. شوندمی بندیدسته آمدهدستبه اطالعات فارسی، - عربی و فارسی هایفرهنگ به مراجعه از

سخۀ ننویسد و با های یکسان میکند، در فیشد در پیکره را از رایانه استخراج میموجو شواهد تمامی مؤلفکمک یا مؤلف

هایی نوشته شده است که مؤلف تنها ها از قبل فیشکند. برای بسیاری از مدخلنویسی میها مقابله و آدرسچاپی کتا 

ضافه شاهد برای معانیبه ا ستکم کردن  ستفاده از فهر ها، کند. وی پس از مقابلۀ فیشافزارها اقدام میها و نرمشاهد با ا

له، کند. پس از این مرحهای معنایی را به ترتیب تاریخ مرتب میی هر کدام از تفکیکهاشاهدها را تفکیک معنایی و فیش

کار رفته است، با ارجاع به شمارۀ تفکیک معنایی ها بههایی را که واژۀ مدخل در آنالمثلها و ضر ها، کنایهتمامی ترکیب

ا در اولین فیش سیییفیدی که حاوی اطالعات دهد. پس از انجام کارهای مقدماتی، هویت دسیییتوری رترتیب قرار میبه
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ست، می شد، یعنی در تفکیکدستوری و آوایی و ارجاعی مدخل ا صفت با سم یا  سد )اگر واژۀ مدخل، ا ها بیش از یک نوی

شییود(. آوانگاری نیز در اولین فیش سییفید، با هویت دسییتوری داشییته باشیید، پیش از تعریف هویت دسییتوری آورده می

شیییود. پس از آوانگاری، تعریف در قالب ارسیییی پس از واژۀ مدخل و میان دو خط مور  ذکر میگذاری حروف فحرکت

شد، در ای کوتاه بدون ابهام و جامع و مانع آورده میجمله شده تدوین نهایی  شود. پس از آنکه یک واژه طی مراحل ذکر

ها بررسییی نگاریهای معنایی و تعریفآمده خوانده و تفکیکدسییتجلسییۀ هیئت مؤلفان تمامی اطالعات و شییاهدهای به

 شوندمی

 نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسیبخش فرهنگ: 

نامۀ دهخدا که بیش از نیمی از روندِ تألیف در آن به شییکل دسییتی و نویسییی در این مرکز، خالف مؤسییسییۀ لغت فرهنگ

ست، با نرم سۀ لغتفرهنگشود. تفاوت دیگر روش بخش افزار انجام میسنتی ا س ستان با روش مؤ سی فرهنگ امۀ ننوی

نامۀ فارسیییی به ترتیب الفبا هسیییتند؛ اما بخش شیییده به هریک از مؤلفان لغتدهخدا در این اسیییت که واژگان سیییپرده

سییپارد. مؤلف پس از نگاران میبه یکی از مؤلفان/ تعریف را (5)های واژگانینویسییی فرهنگسییتان هریک از خوشییهفرهنگ

افزار به تبت تفکیک معنایی، تعیین هویت دستوری، آوانگاری با حروف آوانگار ای، در م یط نرمدر پیکرۀ رایانه وجوجست

اختی، شنهای متقابل، اطالعات ریشهها، ارجاعالتین براساس تلفظ امروز و نیز ذکر شاهدهای متناسب با هریک از تفکیک

پردازد. در فرهنگ جامع برای هر قرن یک شاهد و از ساد و اضافی میبالغی، ذکر برچسب مدخل و نیز اطالعات تکمیلی 

شاهد آورده می 1300 ساد یک  ست  ستان زبان و اد  شود. در بخش فرهنگبه بعد تقریباً برای هر بی سی فرهنگ نوی

استاران علمی فارسی پس از آنکه مؤلف اطالعات الزم را برای هر مدخل استخراج و تألیف آن را نهایی کرد، مدخل به ویر

شد برای تأیید نهایی ارجاع داده می ستار ار ستاران و ویرایش مجدد مؤلف، مدخلِ نهایی به ویرا سی ویرا شود. پس از برر

شجویان باید به گروهارجاع داده می ست.برای تمرین این روش دان شد آمادۀ چاپ ا ستار ار  هایشود. کار پس از تأیید ویرا

عهده گیرند. از آنجا که در کالس از افراد گروه وظیفۀ تدوین یک خوشییۀ واژگانی را بهچندنفره تقسیییم شییوند و هریک 

ستفاده از نرم شجویان میافزار فرهنگامکان ا ستان وجود ندارد، دان سی فرهنگ صورت نهایی تمرین خود را در نوی توانند 

هد و تفکیک معنایی شیییروع به آوری شیییوادسیییت آوردن اطالعات، جمعانجام دهند. دانشیییجو پس از به wordم یط 

ها، ذکر شیییواهد و ارجاعات کند. شیییناختی، دسیییتوری، تعریفچینی واژۀ مدخل، اطالعات آوایی، بالغی، ریشیییهحروف

شباهتتعریف شه باید  ساختار دستوری هریک از واژگانِ خو ضمن توجه به  شه را نیز درنظر نگار  های بین اعضای هر خو

ستار ارشد )مدرس( ارجاع  بگیرد.. پس از انجام اصالحات ستاران علمی، واژگان تألیفی به ویرا از سوی مؤلف و سپس ویرا

های مدخل ضرورت داشت، مؤلف پس از انجام شود. اگر از نظر ویراستار ارشد اِعماد اصالحات در هر یک از بخشداده می

 ..دهداصالحات، مدخل را به ویراستار ارشد برای تأیید نهایی ت ویل می

 ثارموسسه دهخدا:آ 

ا: خددهاکبر یعل نهیگنج 

مختلف  یهانهیعالمه دهخدا در زم میعظ یهاتیاز فعال یو نشیییانگر بخشییی رندهیدربرگ رینظکوچک اما کم ۀمجموع نیا

به خط  یاز آنها به خط خود عالمه و باق یمیاز ن شیساد قدمت که ب 90از  شیبا ب شیف ونیلیم میتعداد دو و ن .1.است

 فیتأل هیدر قرون مختلف است، و اساس و پا یدر متون نظم و نثر اد  فارس قیدهخدا است و حاصل مطالعه و ت ق ارانی
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ست ۀناملغت سخ خط یتعداد. دهخدا سنگ یاز کتابها و ن شتیکه عالمه هنگام  یو چاپ  ستخراج مدخلها  یبرداراددا و ا

ش  کرده است. حیداده است و در واقع کتابها را تص  حیرا توضواژه و عبارت  حیبر تص  یمبن یهاادداشتیآنها  یدر حوا

سعو ،یسوزن ،یمنوچهر ،یفرخ وانیبه د توانیکتابها م نیازجمله ا سد دم صرخسرو و لغت فرس ا شاره کرد یسعد، نا ، ا

ستنامه .3 شامل د سناد مربوط به عالمه که  ص یهامانند نامه گرانیو د شانیخود ا سینوها و ا به افراد خانواده،  یشخ

 است شانیبه ا گرانید یهانامه نطوریعالمه به قلم خودشان، و هم ۀنامتیآن زمان، شرح حاد و وص یمل یمجلس شورا

ا:دهخد ۀکتابخان 

 ۀکتابخان یفرمود کتا  ها تی. آن مرحوم وصییدهدیم لیمرحوم دهخدا تشییک یشییخصیی ۀکتابخانه را مجموع نیا ادیبن 

 ۀاز کتابخان یانتقال یتعداد کتا  ها ردینامه قرار گسیییازمان لغت ارینامه ت ت طبع اسیییت در اختمادام که لغت شیییانیا

کماکان ادامه دارد  وهیش نیا زیاشخاا و مؤسسات بوده است. امروزه ن ییاهدا یمجلد و باق 1030مرحوم دهخدا بالغ بر 

 یافزوده شییده اسییت که عمدتاً کتا  ها تابخانهک نیا یسییسییه بر غنامؤ نیمند به اافراد عالقه یهامجموعه یو با اهدا

  .است یفارس اتیزبان و ادب یتخصص یهاکتابخانه ۀکتابخانه در زمر نیبوده است. ا یارزشمند و بعضاً چاپ سنگ

تیجه گیری:ن 

 ها،تیها  و خالقتالش یخیبه عنوان سییند تار ،یفرهنگ تیملت  اسییت  و  هو کیفرهنگ، به عنوان  شییناسیینامه         

. حفظ شییودیملت م سییو  م  کیآموز گذشییته و حاد عبرت  ای  زیافتخارآم  یافتخارات و  در مجموع  فراز و فرودها

 را یاسییت که از آبشییخور آن  فرهنگ سیی یدوسییتانوطن غدغهها، دفرهنگ ریدر تعامل با سییا  یهر ملت یفرهنگ تیهو

 هر .اندکرده دایپ یو معنو یدر بسییتر آن  فرهنگ رشیید و تکامل فکر هنینواز مام مانبخش و جآرام ییاند و با الالشییده

ستار توانمند یملت ست و نم اشیفرهنگ مل هاییکه خوا ست هافرهنگ گریکه در برابر  د خواهدیا سته د  میسلت سر ب

جامعه را باال ببرد  نشیو قدرت آفر دیفزایب هانهیخود در همه زم هایییبر توانا دیرا ببازد، با شیخو تیفرود آورده و هو

شد و با  یساختار فرهنگ یمثبت و منف هایدهیپد او چالش ب ییآن جرأت رودررو یاریتا با  شته با شمندانه دا خود را هو

ذ  ج یبه فرهنگ مل دنیالزم، آنها را در جهت غنا بخش هاییکنجکاوانه از آن بهره گرفته و با گذراندن از صاف یشناخت

 نیاز عوامل مهم در ارزش و اعتبار ا یعلم یهادسیییتور زبان در نوشیییته نیقوان تیها و رعاواژه یسیییینودرسیییت کند

شته ست؛ فرقنو س کندینم یها شد گرید یزبان ای یسیانگل ای یکه زبان فار  ایو  ییکه با غلط امال نیم ض ا، خواننده بهبا

که  یدر زمان یحت یموارد نیچن شود؛یم دیدچار شک و ترد نوشتهاعتبار  مواجه شود در مورد ارزش و یگرامر ینادرست

 یهااما در مورد نوشته شود؛یموجب سلب اعتماد خواننده م زیاست ن ینامه معمول کیندارد و فقط  یموضوع جنبه علم

نوشتن  وهیو ش ابدییم شیافزا اریتوقع بس شود،یمنتشر م ینهاد علم کیها توسط نوشته نیکه ا یهنگام ژهیوو به یعلم

شته یهنگام .کندیم دایدوچندان پ یتیها اهمواژه حیص  یامال تیو رعا شر م یاکه متن و نو و  یچه علم شود،یمنت

شد، با یمقاله عاد کیچه  شود. خواننده  دیبا که تمام هوش و حواس خود  یمتن علم کیبا امال و نگارش درست نوشته 

سبت به کل موضوع ب ،ییغلط امال کیم ض برخورد با مقاله را درک کند، به یرا جمع کرده تا ص ت علم یم اعتمادین

ست  لیدل نی. به همشودیم دیحالت شک و ترد نیموجب هم زیو دستور زبان ن یسینوقواعد درست تی. عدم رعاشود ا

صاحب ص قینظران امر ت قکه  شته کنندیم هیتو شار به یاهر نو شود و در کتا مرو یخوبقبل از انت  نیکه از هم ییهار 

شده بر اهمصاحب شر  س دیکنگارش تأ وهیش تینظران منت ست. اهم اریب ضوع به اندازه نیا تیشده ا ست که در  یامو ا
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 زبانیفارس یعلم اتینشر یهانامهنییاختصاا دارد. قواعد و آ راستارانیمهم به و اریبس یهااز نقش یکی ،یعلم اتینشر

یمرده مش یعلم اتیدر نشر یاصل طیاز شرا یکی یو ادب یتخصص راستاریدارد و حضور و دیتأک راستارانیبر نقش و زین

 ییارهایشده و مع ییدنظرهایدچار تجد ریچند دهه اخ یط زین ینوشتن فارس وهیها، شدرست واژه یاز امال ریغ به.شود

ستقالد واژه ص همنون حفظ ا ستفاده  ساز فعل حیها و ا صاحب بانیاد دییمورد تأ گر،ینکات د یاریها و ب نظران قرار و 

.. امروز کمتر جامعه شودیم تیشده است و رعا بیتصو یهمنون فرهنگستان زبان و اد  فارس ییگرفته و توسط نهادها

 را اساس کار نداندحاد فرهنگ یبر عامل فرهنگ هیتک نبهبه توسعه همه جا یابیدست یسراغ داشت که برا توانیرا م یا

را هم بیاورد؟! پاسییخ روشیین « ارزان»نویس در مقابل این ت ود معنایی چه راهکاری باید بیندیشیید؟ آیا معنای گذشییته 

اسییت، اگر فرهنگ نویس، فرهنگ را برای امروز می نویسیید باید همان معنای امروزی را برای واژه ها تعریف کند اما اگر 

ک از آن معانی برای امروز به کار می رود و کدامیک قدیمی است! فرهنگ تاریخی می نویسد باید مشخص کند که کدامی

ست.  شته ا ستاد معین نو شود که ا شود نتیجه آن، مانند فرهنگی می  شته  شود و همه معانی درهم نو اگر این کار انجام ن

ست به عنوان شته ابنابراین اگر قرار باشد ما یک فرهنگ تاریخی بنویسیم، می توانیم از فرهنگ تاریخی که فرهنگستان نو

و  می رفته است   نمونه استفاده کنیم؛ فرهنگی که حتی در آن ذکر شده در چه قرنی واژه مورد نظر در این معنی به کار 

کاربر سردرگم نمی شود. بنابراین نمی توان مانع از تغییر معنایی در زبان شد اما فرهنگ نویس باید تصمیم بگیرد که می 

بنویسد یا تاریخی! و اگر فرهنگ تاریخی می نویسد باید آن معانی را که قدیمی هستند مشخص خواهد یک فرهنگ روز 

  .کند

  

 

 


