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  نويسي فارسي در قلمرو زبان فارسي فرهنگ

  
 به كار برده در هر نوع بررسي تاريخي» تاريخ«نويسي نوين، امروزه وقتي لفظ  در فرهنگ

 يعني نوعي رويكرد تاريخي )Historical thinking(» تاريخي انديشيدن«شود، لزوماً اشاره به  مي
شناسانه براي  گر روش تولند توجيه اين مطلب مي. يافته در بررسي تاريخي در مد نظر است انسجام
 در قلمرو زبان فارسي را» نويسي فارسي تاريخ تحوالت فرهنگ«در اين نوشته، ما  .ما باشدبررسي 

هدف از نگارش اين مقاله، بررسي همة فرهنگهايي كه تاكنون در قلمرو زبان . دنبال خواهيم كرد
در اينجا . نويسي است بلكه بررسي مختصر تاريخي در زمينة فرهنگ. اند، نيست فارسي نوشته شده

كنيم، تا از  اند، مقايسه مي شدهترين فرهنگهاي فارسي را با فرهنگهايي كه در سدة بيست نوشته  قديمي
تقسيم كنيم و » علمي«و » سنتي«نويسي فارسي را به دو دورة  اين رهگذر، كل تاريخ فرهنگ

  .ويژگيهاي هر يك را برشماريم
ترين فرهنگي كه در تاريخ زبان فارسي نوشته شده و به دست ما رسيده،  در قديمي

، فقط لغاتي توضيح ) ميالدي11(قمري  هجري 5يعني لغت فرس اسدي طوسي متعلق به سدة 
بردند و نه در نوشتن، يعني آثار  داده شده كه نه مردم آن روزگار در صحبت كردن به كار مي

نويسي، پيكرة  نويس در آن روزگار، دست كم در كار فرهنگ به عبارت ديگر، فرهنگ. منثور
آوري كند و   شعر را جمعهاي دشوارفهم كوشيد كلمه زبان را محدود به شعر كرده بود و مي

از اين رو، آن را . كرد آنگاه حاصل كار خود را نامة زبان تلقي مي. آنها را توضيح دهد
اين شيوه، يا تجربه كه به روش فرهنگهاي شعري معروف شده است، تا . ناميد مي» لغتنامه«

آنان اين . ي شدنويسان در قلمرو زبان فارس قرنها بعد همچنان ادامه يافت و الگوي كار فرهنگ
تجربه را در ايران، هندوستان، آسياي ميانه، تركيه و بخشي از اروپا كه در قلمرو زبان فارسي 

نويسان در نوشتن فرهنگ،  اين فرهنگ. بود، سرمشق خود در نوشتن كتاب لغت قرار دادند
نها را را تعريف كنند، زيرا اي» شب«و » روز«هايي مانند  دانستند كه كلمه وظيفة خود نمي
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: نوشتند به همين دليل، در تعريف اين نوع كلمه مي. دانستند براي همه روشن و واضح مي
  .، همين و بس»معروف است«

اي كه در  نويسان در گذشته يا هر كلمه رسيم كه فرهنگ تا اينجا به اين نتيجه مي
اي را  ، يا هر كلمهكردند بردند، وارد كتاب لغت نمي زبانشان بود و در گفتن و نوشتن به كار مي

هاي داخل  كردند و دربارة همة كلمه استثنا تعريف نمي كه وارد فرهنگ كرده بودند، همه را بي
زيرا درست است كه . شود اما ايراد كار آنها در اين حد محدود نمي. دادند فرهنگ توضيح نمي

ما وقتي قلمرو دانستند، ا كننده روشن و واضح مي برخي كلمات را براي خواننده و مراجعه
فارسي به سرزمينهاي ديگر كشيده شد، يعني به سرزمينهايي كه زبان مادري مردم آن فارسي 

حال آنكه، . نبود، در نوشتن فرهنگ باز همان نگرش داشتند و همان شيوه را دنبال كردند
ا هاي مشكل ر هاي فارسي براي مردم اين سرزمينها بديهي و واضح نبود، بلكه حكم كلمه كلمه

زبان پيش از شروع فرهنگ نويسي  نويسان فارسي كه فرهنگاين نيز گفتني است . داشت
اما آنان به خود اجازه . نويسي عربي به كار بستند توانايي درخشان خود را در فرهنگفارسي 

نداند سنتي را كه در نوشتن فرهنگهاي شعري فارسي از پيش بنيان نهاده شده بود، بشكنند و 
  .دهند نويسي سنتي را شكل مي اين نگرشها، بخشي از فرهنگ. دازندطرحي نو دران

شوند،بايد ببينيم كه تا چه ميزان در  امروزه ما در نقد و بررسي فرهنگهايي كه نوشته مي
  . اند  برده شناسي كاربردي بهره شناسي نظري و تا چه ميزان از زبان اين فرهنگها از زبان

دند كه در آنها اين پرسشها مطرح شده است كه در قرن بيست، فرهنگهايي نوشته ش
شود و آنچه نوشته شده است، چه نوع  يك فرهنگ يا كتاب لغت چيست؟ چگونه نوشته مي

شود؟ نويسندة آن كيست؟ اين  از فرهنگ است و چرا؟ اين فرهنگ براي چه كسي نوشته مي
 كسي و چرا پرسشها كه در قالب يك سؤال چه چيزي، چگونه، براي چه كسي، توسط چه

هاي فرهنگهاي سنتي رفته رفته منسوخ شود و از سوي ديگر  شود، سبب شد تا شيوه نوشته مي
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. هر كس وارد اين كار نشود و هر چيزي به عنوان فرهنگ يا كتاب لغت نوشته نشود
  . نويسي علمي رفتند نويسان در واقع با اين پرسشها به استقبال فرهنگ فرهنگ

 چنان كه در همه جاي –نويسي را  است كل تاريخ فرهنگبا اين مقدمه، مناسب 
  .نويسي علمي نويسي سنتي و فرهنگ فرهنگ:  به دو دوره تقسيم كنيم–دنيا مرسوم است 

  
  نويسي سنتي فرهنگ

نويسي است كه در آن دوره،  اي از فرهنگ نويسي سنتي، دوره منظور از فرهنگ
  :نويسي به شرح ذيل بود ويژگيهاي فرهنگ

  .كردند ايي كه پيش از آنها نوشته شده بود، تكرار ميفرهنگه - 1
 .به نقش ارجاعي بودن كتابهاي لغت توجه صرف داشتند - 2

 .گرفتند از ميان مخاطبان كتاب لغت فقط شمار اندكي را در نظر مي - 3

 .گرفتند شم زباني را ناديده مي - 4

  .هاي علمي زبان توجه نداشتند به جنبه - 5
نويسي فارسي در تاريخ زبان فارسي هستند  فرهنگاي از  اينها ويژگيهاي بارز دوره

 19/  هجري 13 ميالدي آغاز شد و تا پايان قرن 11 و 10/  هجري قمري 5 و 4كه از قرن 
آراي  لغت فرس، فرهنگ فخر قواس، معيار جمالي، سرمة سليماني، انجمن. ميالدي ادامه يافت

ستند كه بيشتر با هدف نشان دادن ناصري و برهان قاطع از معروفترين فرهنگهاي اين دوره ه
  .هاي مشكل زبان فارسي نوشته شدند كلمه

فرهنگهاي اين دوره، هم از نظر قالب و هم از نظر محتوا معموالً تكرار فرهنگهاي 
تفاوتهاي آنها با فرهنگهايي كه پيش از آنها نوشته شدند، بيشتر صوري است و . اند قبلي بوده

  .فرق چنداني با هم ندارند
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االسالم چند سده بعد در هند، براي نخستين بار كوشيد تا با روشي  د محمد داعيسي
جويي از  انتقادي، همة فرهنگهايي كه پيش از او نوشته شده بود، بررسي نمايد و با بهره

هاي مثبت آنها از يك سو و با اقتباس از فرهنگهاي پيشرفتة زمان خود، كهنه و نو را در  جنبه
.: نك(نويسان بعدي دنبال نشد  كار او نيز از جانب فرهنگ. نو در اندازدهم آميزد و طرحي 

  ). 10، 1373مشيري، 
  

  نويسي علمي يا جديد فرهنگ
  :نويسي علمي، روشي است كه ويژگيهاي ذيل را داشته باشد منظور از فرهنگ

  .نگرش علمي به زبان و واژگان زبان - 1
 .به ويژگيهاي پويايي زبان توجه شده باشد - 2

 .اني اهل زبان در نظر گرفته شده باشدشم زب - 3

از نقش ارجاعي كاسته شده باشد و در عوض به نقش آموزشي كتاب لغت  - 4
 .افزوده شده باشد

شناسي نوشته شده باشد و نيازهاي مخاطبان خود را حتي  بر اساس مخاطب - 5
  . پس از چاپ پيگير باشد

 زماني قابل نويسي علمي، نوشتن كتاب لغت يا فرهنگ جديد، تنها در فرهنگ
  .توجيه است كه با آن بتوان تحولي ايجاد كرد

شناسي تاريخي اين بود كه زبان در حال تغيير و تحول  بزرگترين دستاورد زبان
. آيد هاي قديمي بنا به داليلي به وجود مي هاي جديد با معناي جديد از واژه واژه. است

ترين نقش فرهنگهاي لغت در  اصلي. تفاوت باشد تواند نسبت به آنها بي نويسي نمي فرهنگ
كننده  فرهنگ لغت، گورستان لغت نيست كه مراجعه. دنياي امروز نقش آموزشي آنها است
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اي است آموزنده براي استفاده كنند تا با واژگان زبان الفت  گاهي به آن سر زند، بلكه وسيله
رعيت بود و كننده در واقع،  نويسي سنتي، مخاطب يا استفاده در فرهنگ. پيدا كند
بنابراين، در . نويسي علمي، عكس اين اتفاق افتاده است اما در فرهنگ. نويس ارباب فرهنگ

  .هاي فرهنگ و اطالعات واژگاني، بايد به اين نكات توجه داشت ضبط واژه
نويسي امروزه از نظر زماني به دو گروه  با توجه به اين نكات است كه فرهنگ

شناسي  شوند كه ناظر به پيدايش زبان  معاصر تقسيم ميفرهنگهاي تاريخي  و فرهنگهاي
شناسي به سه دستة فرهنگهاي عمومي،  شناسي همزماني است و از نظر مخاطب تاريخي و زبان

  .شوند فرهنگهاي تخصصي يا موضوعي و فرهنگهاي جامع تقسيم مي
ة ترين داير شوند و وسيع فرهنگهاي عمومي با توجه به عموم اهل زبان نوشته مي

در اين نوع فرهنگها، واژگان زندة زبان در واقع پيكرة زبان در . شوند مخاطب را شامل مي
اما فرهنگهاي تخصصي يا موضوعي، واژگان رشتة علمي يا . آيد كتاب لغت به حساب مي
سرانجام فرهنگهاي . شوند و دايرة مخاطب آنها بسيار محدود است موضوع خاصي را شامل مي

عات واژگاني فرهنگهاي عمومي را برخوردار باشند، اما ضروري است جامع ممكن است اطال
  .شناختي به دست دهند اطالعات ريشه

نويسي ارائه دهيم و  با اين مقدمه و كليات مناسب است نخست تعريفي از فرهنگ
آنگاه نشان دهيم كه در ايران چه كوششهايي در اين زمينه صورت گرفته و تا چه اندازه 

چنان . نويسي تأثير گذاشته است  در زمينة زبان فارسي بر پيشرفت فرهنگتحقيقات علمي
كند، تفاوت  گوشزد مي» نگاهي تازه به دستور زبان فارسي«كه محمدرضا باطني در كتاب 

شناسي مطرح و تشريح كرد و ضرورت  بررسي تجويزي و توصيفي را دستورنويسي و زبان
  .بررسي توصيفي زبان را خاطر نشان نمود

هاي خود، اطالعات نظري راهنما و  اهللا يارمحمدي و مهشيد مشيري با نوشته طفل
متخصصان علم كتابداري از رهگذر . نويسي به دست دادند راهگشايي در زمينة فرهنگ
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گيرد، خدمات شاياني كردند و برگ  نويسي در قلمرو آن قرار مي شناسي كه فرهنگ مرجع
كنندگان به  هاي خود ميزان توقع مراجعه  با نوشتهآنان. زريني بر كارنامة خود افزودند

اند و نقشي كه فرهنگها و كتابهاي لغت  فرهنگها را نسبت به كيفيت فرهنگهاي لغت باال برده
نقدنويسي . شود در نشر علم و دانش و تسهيل ترجمه در جامعه دارند، كمتر ناديده گرفته مي

 يافته، از جمله نقد كتابهاي لغت و اين به در ايران، بويژه در دو دهة اخير مقام شايسته
، 1372مرادي .: در اين زمينه نك. (نويسي كمك شاياني كرده است پيشرفت فرهنگ

افزون بر ). 1381، آشوري 1380آرا  ، رزم96- 79، 1373، مشيري 276- 261، 1372يارمحمدي 
ها  اين نوشته. ، غافل بوددر ايران در حوزة نقد و نظر داشته» كتاب ماه«اين، نبايد از نقشي كه 

و اقدامات علم ويراستاري را نيز متحول نمود و به سمت علمي سوق داد، ولو اينكه ويراستاري 
  .تجويزي هنوز هم وجود دارد

شناسي كه  رساني و يا مرجع اي از علم اطالع اي علمي و شاخه نويسي به عنوان رشته فرهنگ
پردازد، تهيه و تدوين كتاب لغت و ديگر  آثار مرجع ميبه شكل، محتوا، بازاريابي و استفاده از 

نامه، گنجينة لغات، فهرست نامه ها، نمايه، برابرنامه، فيشدان  هاي واژگاني مانند واژه مجموعه
زبانه يا چندزبانه، عمومي  نويس به صورت يك شناسي و مانند اينها با توجه به هدف فرهنگ اصطالح

نويسي در سالهاي اخير در  فرهنگ. شناسي است  و روشهاي زبانيا تخصصي يا جامع بر طبق اصول
 Lexical(نظرية زباني، بويژه معناشناسي واژگان . هاي بسياري رشد چشمگير داشته است حوزه

Semantics( منظورشناسي ،)Pragmatics( صرف يا تكواژشناسي ،)Morphology(شناسي  ، و واج
)Phonilogy(نويسي گشوده است   فرهنگاي در ،، افقهاي نو و تازه)نويسي كاربردي  دربارة فرهنگ

، دربارة اصول و Ilson 1985.: آموزي نك و زباننويسي  ، دربارة فرهنگFrawley 1992/93.: نك
 Wiegand.: نويسي نك ، دربارة معناشناسي و فرهنگSvesén 1993.:  نويسي نك روشهاي فرهنگ

 و دايره Hausmann 1989-91نويسي   المعارف فرهنگدايره: ، اطالعات ديگر در اين زمينه1999
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نويسي دوزبانه يا چند زبانه سخت به  از آنجا كه فرهنگ). Fraway 2003شناسي  المعارف زبان
نويسي با اهميت است  هاي آن نياز دارد، مباحث مربوط به ترجمه در فرهنگ شناسي و يافته ترجمه

  ).Al-Kasimi 1972نامة    همچنين پايان،12-6، 1372يارمحمدي .: در ابن زمينه نك(
قارة هند  نويسي علمي در قلمرو زبان فارسي در شبه هاي فرهنگ بارزترين نشانه

اين . خورد االسالم در فرهنگ نظام به چشم مي توسط يك ايراني به نام سيدمحمدعلي داعي
فارسي كه به نويسي  پس از آن، كانون فرهنگ. فرهنگ در دومين دهة قرن بيستم نوشته شد

هندوستان و ايران . داران آن در هندوستان بودند، به ايران منتقل شد مدت ششصد سال مشعل
در . هاي پذيرش دستاوردهاي علمي غرب وجود داشت هر دو با اروپا در تماس بودند و زمينه

. اخوانده در اروپ ها حضور داشتند و در ايران بسياري تحصيلكرده و درس هندوستان، انگليسي
اي  اينها در برخورد با فرهنگ اروپايي، اوالً روش تحقيق آموختند و ثانياً به بينش و ديد تازه

به لطف اين دو . هاي نو بر آنان وزيده بود رسيدند كه نسيم آن بر اثر آشنايي با افكار و انديشه
ر عامل، گروهي اديب، محقق و شاعر در جامعة ايران ظهور كردند و هر يك كم و بيش د

  ).60، 1383آل داوود .: نك(جريان ادبي و فرهنگي آن زمان تأثير گذاشتند 
از نظر تاريخ . نويسي علمي فارسي در چنين زماني در ايران باليدن گرفت فرهنگ

دورة تحول و . دانند انديشة ادبي و زباني در ايران، اين زمان را متعلق به دورة تحول و تجدد مي
هاي ديگر، يعني  اين دوره از دوره. ع شده و تا روزگار ما ادامه داردتجدد از زمان قاجاريه شرو

هاي  زيرا در اين دوره، صرفاً با نسخه. دورة رشد و تكوين و دورة فارسي دري متمايز است
رواج چاپ و نشر و رونق بازار مطبوعات و اشاعة آموزش به راستي در . خطي روبرو نيستيم

گذشته از آنكه اين دوره گذر از ناامني و درگيري به .  استهمة سطوح انقالب به وجود آورده
ثبات و استقرار حكومتي نسبتاً مقتدر بوده، عواملي مانند شناخته شدن ايران به عنوان 

. كنند كشوري مستقل و مركزيت يافتن تهران به عنوان پايتخت ايران اين دوره را متمايز مي
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، ارتباط با جهان خارج، رفت و آمد خارجيان همچنين عوامل اجتماعي مانند گسترش شهرها
با عنوان مستشار و سفير و معلم به ايران، تأسيس دارالفنون، صنعت چاپ، عمومي كردن 
آموزش از سطح ابتدايي تا عالي و تأسيس دانشگاه و فرهنگستان به سبك اروپايي از عوامل 

انقالب مشروطه را نيز تجربه اين دوره كه . اي بود كه جامعة ايران را دگرگون كردند عمده
كرد و اين انقالب جدا از پيامدهاي سياسي و اجتماعي، اثري عميق در جريانهاي ادبي و 

سابقه  فرهنگي داشت و موجب ظهور نسلي از بزرگان و فرهيختگان گرديد كه تا آن زمان بي
 با وجود .نويسي علمي و تكامل آن داشته است هاي مناسب براي پذيرش فرهنگ بود، زمينه

االسالم و مشخصاً  زيرا دستاوردهاي داعي. ها و ايرادها اندك نبوده و نيست همة اينها، كاستي
نويسي تا بدان پايه رسانده بود، بر نگرفتند و چيزهايي بر آن در  آنچه را كه او در فرهنگ

. تندهاي نخستين پس از چاپ فرهنگ نظام اضافه نكردند و حتي گاه به بيراهه رف همان دهه
نويسي علمي به حيات خود ادامه داده  نويسي سنتي به رغم ناكارآمدي در كنار فرهنگ فرهنگ

شناسان در مسائل مربوط به زبان فارسي  مهري متخصصان ادبيات نسبت به زبان بي. است
  .نويسي فارسي تدوين نشده است وجود داشته است و هنوز تاريخ فرهنگ

تاجيكستان از نظر تحوالت . ديگري داشتندزبان سرنوشت  اما كشورهاي فارسي
زباني و فرهنگي به سمت روسيه و فرهنگ تركي آسياي ميانه رفت و افغانستان در منطقه 

با وجود اين، شايد هيچ رويدادي در روزگار . تحت نفوذ پاكستان و هند و اتحاد شوروي بود
و سرنگوني ) 1992(يست ما به اندازة فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در آخرين دهة قرن ب

طالبان در ابتداي سالهاي قرن بيست و يك براي سرنوشت زبان فارسي در آسياي مركزي 
هاي فارسي كه از طريق   آوري مانند برنامه بويژه آن كه وسايط فن. مبارك نبوده است

ي زيرا فرصتهاي فزاينده برا. شود، مؤثر شده است هاي مختلف براي اين مناطق پخش مي رسانه
هاي پيشين كمرنگ شده  تبادل فرهنگي در قلمرو زبان فارسي پديد آمده و گسستگي دهه
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متأسفانه تأثير اين دو رويداد بر سرنوشت زبان فارسي در آسياي ميانه ). Lewis 2004(است 
  .هاي گوناگون بررسي نشده است شناسان ايراني از جنبه از سوي زبان

زبان از ميراث فرهنگي و ادبي  ارسيتوان گفت كشورهاي ف بدين ترتيب، مي
بنابراين، نبايد انتظار داشت . اند مشترك برخوردارند، اما سرنوشت مشترك و يكسان نداشته

تا . زبان سرنوشت مشابه داشته باشند نويسي فارسي در كشورهاي فارسي كه تاريخ فرهنگ
 گاه سبب حيرت آنجا كه به تاجيكستان مربوط است، فرهنگهاي ارزشمندي نوشته شده كه

لغت مختصر مرادفهاي زبان «. انگيزد شود و تحسين او را بر مي نويس مي پژوهشگر فرهنگ
اف  محمدي. نوشتة م) Луѓати мухтасари синонимњои забони то�икї(» تاجيكي

اين در حالي است كه . ها پراكنده است اما مسأله اين است كه اين توفيق. نمونة بارز آن است
دانند كه  تاريخ يك علم، اهميت و اعتبار تاريخي را مختص حوادث و رويدادهايي ميدر عرصة 

بتوان آنها را در يك زنجيرة علّي پاينده و مستدام به هم پيوسته ديد، به طوري كه محققان 
بعدي بتوانند در راستاي آن زنجيره از آن نقطه كار را آغاز كنند كه محققان پيشين كار را تا 

شناسي  هاي زبان نويسان تاجيكستان مستقيماً با يافته افزون بر اين، فرهنگ. اند ندهبدانجا رسا
  .اند اند، يا دست كم ادامه نداده اروپا تماس نداشته

بيست ميالدي، در ايران يعني يك سال پس از / در نخستين دهه از قرن چهاردهم 
قاره كتاب لغتي نگاشته   شبه شمسي، در1305انتقال قدرت از قاجاريه به پهلوي، مشخصاً در 

زبانه و جامع، با ترتيب حروف  فرهنگي فارسي و يك. بود» فرهنگ نظام«شد كه عنوان آن 
تهجي و با نثري روان در پنج مجلد به سرماية نظام حيدرآباد كه علت نامگذاري آن نيز همين 

نويسي عنوان  هدف مؤلف از تدوين اين فرهنگ، رفع خالء موجود در فرهنگ. است، چاپ شد
فرهنگ نظام، (شده و كتاب مذكور را نخستين فرهنگ جامع زبان فارسي خوانده است 

نويسي فارسي را در آغاز اغلب  هاي خود پيرامون فرهنگ وي آرا و انديشه).  6- 3ديباچه، صص
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ها نشان از جايگاه  اين آرا و انديشه. طرح و شرح نموده است» ديباچه«مجلدات، تحت عنوان 
نويسي وي  شناسانة او دارد و به كار بستن آن در متن فرهنگ، نشان از جايگاه فرهنگ زبان
نويسي اشاره دارد و  در جلد اول، وي به اجمال بيش از همه به زبان فارسي و فرهنگ. دارد

جلد دوم . پردازد مي) 38ص(خواند  مي» سلك من در اين فرهنگ«آنگاه به روش خود كه 
گانه كه به دنبال هدف اصلي از  ديباچة جلد سوم دربارة هدفهاي سهديباچه ندارد، اما در 

اين اهداف عبارتند از . تأليف بوده و نيز دربارة ادامة مباحث جلد اول است، سخن رفته است
ضبط و ثبت واژگان گفتاري و نوشتاري در قالب نثر  و نظم با داشتن معياري براي زبان 

نشان . شود، مانند هندوستان علمي بوده، اما بدان تكلم نميفارسي نزد ممالكي كه فارسي، زبان 
شناسي كه ذيل مبحث تشكل زبان فارسي عنوان شده و  دادن ريشة واژگان به ياري علم ريشه

  ). ، ديباچه، ص الف3.ج(داند  آن را مهمترين خدمت به زبان در عصر خود مي
 داعي االسالم براي زبان انجمن ادبي ايران پس از جلد دوم و سوم فرهنگ نظام، كار

به راستي و ) الف. ، ص4.ج(آوري قرآن كريم تشبيه نمود  فارسي را به كار خليفة سوم در جمع
 خواند، او اين همه را  توان وي را بنيانگذار فرهنگ نويسي علمي در تاريخ زبان فارسي مي

تا . بودست يازيده دنويسي   است كه نسبت به زبان، واژگان و باالخره فرهنگ وامدار نگرشي
هايي  كم در مقدمه فرهنگ دست نويسان تعريف از زبان ارائه داده بودند،  پيش از وي فرهنگ

كردند اما گويا زمانه  نگاشتند آراي خود را درباره زبان و زبانشناسي طرح و شرح مي كه مي
نيك آگاه كرد كه آنان خوش درخشند يا راه و رسم بررسي تاريخي را  شرايط را فراهم نمي

نويسي زبان فارسي و غير آن  نويسان تأثيرگذار در تاريخ فرهنگ باري، فرهنگ. نبودند
هاي زبانشناسي  اند كه نگاهي ديگر به زبان و واژگان با تكيه بر يافته همواره كساني بوده

داعي االسالم به . نويسي دنبال نمودند اند و بر پايه آن در فرهنگ زمانه خويش كسب كرده
» ديباچه«وي برداشت خود را از زبان و واژگان در آنچه كه . تي چنين رهيافتي داشتراس



 
 

 
 

T١  2  

بار عالمانه  كاربست؛ نخستين  طرح و شرح نمود و آنگاه استادانه در متن كتاب به خوانده است،
شود  االطالق زبان نوشتاري محدود نمي عنوان كرد كه واژگان زبان به واژگان شعر و علي

كه از اواخر دوره  ، گو اين) در فرهنگ نظام» زبان«ا اطالعات واژگاني ذيل مقايسه شود ب(
طوركلي از عصر اورنگ زيب به بعد نياز به زبان  صفويه و افشاريه و زنديه به بعد و به

شد و به دنبال آن در كتابهاي لغت بر اصطالح  محاوره و اصطالحات تازه رفته رفته بيشتر مي
شد تا لغت مگر آنكه معاني تازه و كنايي آن مراد باشد  شتري ميو زبان محاوره تاكيد بي

االسالم كوشيد  همچنين داعي). 17مصطحات الشعراء پيشگفتار مصحح، : باره  نك دراين(
اش پيشرفت  شناسي در زمانه كم در حدي كه زبان تعريفي از فرهنگ خود و نوع آن، دست

نويسي دامنه پيكره   زبان، واژگان و فرهنگبه بركت چنين نگرشي به. كرده بود، ارائه دهد
زباني فرهنگ را وسعت بخشيد و از رهگذر آن، به طيف وسيعي، از مخاطبان انديشيد و اين 

ها و دستاوردها را  اين يافته. سابقه بود   همه به راستي تا پيش از او آنگونه كه وي عمل كرد، بي
هايي  انست هم تأثير زمانه و سرزمينبايد هم مرهون همت، پشتكار و هوش سرشار مؤلف د

از او پديد آمده بود و  شناسي چندي پيش هاي تازه در زبان زيرا افق. كه او در آن به سر برده بود
ساز سده نوزدهم ميالدي كه قرن غلبه بررسي تاريخي در عالم  دستاوردهاي قرن دوران

شناسي قرن بيستم را در  هاي زبان و نيز ويژگي) 198روبينز : باره  نك دراين(شناسي بود  زبان
از او   همچنين چند دهه پيش). 240- 198 همو،  :ها، نك درباره اين ويژگي(اختيارداشت 

: باره، نك دراين(عنوان يك رشته علمي توسط اروپائيان پديدآمده بود  شناسي به ايران
نايي با زبان قاره و آش االسالم به واسطه حضور در شبه و داعي) 7شناسي چيست،  ايران

قاره شاهد  هاي ايرانشناسان بيگانه نبود به ويژه آنكه ايران و شبه شك با يافته انگليسي بي
پيدايش رشته علمي ايرانشناسي و آثار آن بر شرق . تحوالت سياسي ـ اجتماعي شده بودند

ه قار و در شبه) انقالب مشروطه(اسالمي از يك سو و تحوالت سياسي و اجتماعي در ايران 
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اي مناسب براي  از سوي ديگر، زمينه) هاي استعماري رغم هدف ها به آثار حضور انگليسي(
. هاي فرهنگي و ادبي بيازمايد روحاني فرهيخته و پاكباخته بود تا بخت خود را در زمينه

  .گفتني است كه وي به انگيزة تبليغي به هند رفته بود
افكار « برخوردار بود؛ و ايران از شناسي قاره از سنت نيرومند تحقيقات زبان شبه 

باره،  در اين(كه حاصل دوره برخورد جامعه ايراني با غرب بود » احساسات ملي«و » عمومي
خورد كه  در آغاز جلد اول فرهنگ نظام، دو مثنوي به چشم مي). 259هايي ديگر،  انديشه: نك

 در مقام يك روحاني رسد كه مؤلف فرهنگ نظام است؛ به نظرمي» به مادر وطن«يكي خطاب 
االسالم و  محيط تربيتي داعي. تحت تأثير احساسات ملي به سرودن اين مثنوي همت گماشت

داد كه چشم خود را بر تمام اين  آشنايي او با تحوالت علمي و فرهنگي غرب به وي اجازه نمي
ماالً او از احت. اي انديشه و عمل كند كه گويي تحولي روي نداده است تحوالت فروبندد و گونه

و بينش ) Comparatism(مداري  هاي عام جهاني مشخصاً  تطبيق ها و رهيافت گرايش
گرايي رايج در علوم طبيعي همراه شده بود  كه با برخورد اثبات) Evolutionism(گرايي  تكامل

از  شهايي بود كه ديد تا پي با چنين شناخت و آگاهي. آگاه بود) 198  روبينز، : نك درباره آنها،(
هاي  نويسي فارسي چه به لحاظ قالب چه از حيث محتوا معموالً تكرار فرهنگ وي فرهنگ

از آنها  هايي كه پيش اند؛ وجوه تفارق آنها اندك بوده و تفاوت آنها با فرهنگ  بودهقبلي
اند كه  نويساني نيز بوده  اغلب صوري و اندك بوده است، گو اينكه فرهنگ نگاشته شده بودند،

طور منسجم دنبال نشده است؛   اما كار آنان به اند بدعت گذارند و تحول آفرين باشند،  خواسته
از فرهنگ نظام نيز  نويسي فارسي كه متأسفانه پس و اين واقعيتي است تلخ در تاريخ فرهنگ

اگر فرهنگ نظام را نخستين فرهنگي بدانيم كه مؤلف كوشيده است . وجود آن مشهود است
ها  گذارد و با استفاده از مزيت هاي پيشين زمان خود را مقابل چشم ي فرهنگتا با روش انتقاد

نو دراندازد، چنانكه مهشيد مشيري بر آن   كهنه و نو را درهم آميزد و طرحي و نقاط قوت آنها،
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با كمال تأسف بايد ، )10   مقاله درباره زبان، فرهنگ، ترجمه،10: نك(انگشت گذاشته است 
آنچه دنبال شد تنها . نويسان بعدي حمايت نشد از جانب فرهنگ بگوييم كه كار او

هايي بوده جسته و گريخته كه از فرهنگ نظام اقتباس نمودند يا گاه از آن  بخش
نيافته،  درست به همين علت و دقيقاً به سبب اين تأثيرپذيري غيرمنسجم و نظام. تأثيرپذيرفتند

كوشيم  ما مي. ها بسيار كم فروغ ظاهر شد از فرهنگ نظام تا مدت نويسي فارسي پس فرهنگ
از . دهيم ها را ضمن بررسي موضوع مورد بحث تا دهه حاضر نشان هايي از اين تأثيرپذيري جنبه

از فرهنگ نظام از نظر جغرافيايي  نويسي فارسي تقريباً پس آنجا كه رهبري فرهنگ
 در اين مرحله از بررسي  بسيار منطقي است كه نويسي بارديگر در ايران دنبال شد، فرهنگ

  .ايران را كانون آن بدانيم
  

  تأسيس فرهنگستان: نويسي فارسي دهه دوم و فرهنگ
از چاپ نخستين جلد از فرهنگ نظام، رويداد بسيار مهم  تقريباً يك دهه پس

نويسي  كه بر سرنوشت فرهنگروي داد فرهنگي در ايران يعني تأسيس فرهنگستان ايران 
 در وهله  تشكيل فرهنگستان در ايران، همانند كشورهاي عربي و تركيه،. ودتأثير نب فارسي بي

نخست همانا بنياد نهادن فرهنگستان زبان به منظور پاسداري از حريم زبان فارسي و پيراستن 
دادن به نيازهاي روز از ديگرسو  آن از واژگان بيگانه از يك سو، و وضع واژگان نو براي پاسخ

هاي  ، كه خصوصاً به فرهنگستان409- 371ايران، اسالم، تجدد، : ره، نكبا دراين(بوده است 
ها را دو نوع دغدغه خاطر متفاوت اما مرتبط  برخي صاحب نظران اين). پردازد جهان اسالم مي

دانند كه تأسيس فرهنگستان نتيجه تحوالت برآمده از آن دو بوده  باهم در رابطه با ايران مي
تازه نبود  كه انديشه تأسيس فرهنگستان زبان چندان هم و اين، گ)388  همان،: نك(است 

 قاجار به لحاظ تأثيري كه در حفظ زبان فارسي  هاي ادبي دوره و حتي انجمن) 392همان، (
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رغم اين  به). 2/1033فارسي،   ادب دانشنامه: نك(اند  اند، سلف چنين نهادي خوانده شده نهاده
 متشكل هناي سازمان علمي و فرهنگي رسمي خاصي كواقعيت قدر مسلم، فرهنگستان به مع

 تا اوايل سده چهاردهم ،از فرهيختگان و دانشمندان باشد بدان صورت كه در غرب پديد آمد
 تشكيل فرهنگستان در ايران به درخواست و به رياست ،باري. هجري در ايران وجود نداشت

 محمدعلي فروغي صورت ، معاصرمردي چند وجهي و تأثيرگذار بر صحنه سياسي و ادبي ايران
تأسيس دانشگاه تهران به ). 275- 247 ،هايي ديگر انديشه:  نك،درباره او و اقدامات او(گرفت 

اين نهاد رسمي يعني ). 251 ،همان(عنوان يكي از نمادهاي فرهنگي كشور نيز به تدبير وي بود 
هاي  و با حضور شخصيتداليل گوناگون  فرهنگستان تاكنون سه بار با عناوين مختلف و به

 ، اسالم،ايران:  نك،باره دراين(هايي را دنبال نموده است   و هربار هدف،متفاوت تأسيس شده
» فرهنگستان اول«بار كه به  نخستين). 1036- 2/1033 دانشنامه ادب فارسي ؛404-388 ،تجدد

» فصيح و مأنوسپارسي «گانه بر فارسي معيار و رايج كه   در ميان وظايف دوازده،شهرت يافته
. االسالم است نمايد كه ناظر بر آراي داعي  تأكيد شده است كه چنان مي،خوانده شده است

چهل تشكيل شد در ميان وظايف خود به بررسي تطبيقي و نيز  فرهنگستان دوم كه در دهه
هاي گفتاري  هاي ايراني تأكيد داشت و در دهه پنجاه حتي پژوهشگاه گونه ها و گويش زبان
از   پس،فرهنگستان سوم. االسالم است يس گرديد كه گويا الهام گرفته از آراي داعيتأس

فرهنگستان زبان و ادب «پيروزي انقالب اسالمي ايران در دهه شصت تأسيس شد و آن را 
هدفهاي عنوان شده در اين فرهنگستان تا . قوت خود باقي است ناميدند و تاكنون به» فارسي

 تشكيل گروه يا طرح ، گويا به همين دليل،رهنگستان قبلي بودههاي ف حدودي ادامه هدف
. خورد در فرهنگستان سوم به چشم مي» نويسي گروه فرهنگ«ها مانند  تشكيل برخي گروه

شرح آن (» فرهنگ نشر نو«هايي مانند   نكته قابل تأمل اين است كه بعدها نيز فرهنگ
فرهنگ معاصر « يا آنكه ،تدوين شدنويسي نشر نو تهيه و  در مركز فرهنگ) خواهد آمد
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نويسي در واحد پژوهش  شرح آن نيز خواهد آمد به صورت يك طرح فرهنگ(» هزاره
  هاي بسياري نگاشته  فرهنگ،از تشكيل فرهنگستان  پس،باري. فرهنگ معاصر دنبال شد

فرهنگ  ، فرهنگ فارسي معين،نامه دهخدا  لغتي، فرهنگ نفيس،فرهنگ حييم. شدند
 فرهنگ نشرنو، و فرهنگ معاصر هزاره از ، فرهنگ الفبايي ـ قياسي،بان فارسيتاريخي ز

  .آيند شمار مي جمله آنها به
  

  االطبا فرنودسار يا فرهنگ نفيسي ناظم
زبانه فارسي به همت يك   فرهنگ يك،از تشكيل فرهنگستان ايران چند سال پس

هنگ نفيسي تأليف مرحوم فرنودسار يا فر«پزشك ايراني نگاشته شد كه بر روي جلد آن 
 ،االطباء خورد و امروزه به فرهنگ ناظم به چشم مي» )االطباء ناظم(اكبر نفيسي  دكتر علي

 فرهنگ 	 1309البته از همين مؤلف پيشتر در سال . معروف به فرنودسار شهرت يافته است
ه عنوان  فرهنگ يك زبانه او ب،باري. دوزبانه فرانسه ـ فارسي در تهران منتشر شده بود

ترين  اي كه بر آن نگاشت آن را جامع فرهنگ جامع ـ هر چند محمدعلي فروغي در مقدمه
 به ترتيب الفبايي ، واژه در شش مجلد158431فرهنگ زبان فارسي خوانده است ـ مشتمل بر 

اي به قلم مؤلف وجود ندارد كه هدف از تأليف آن   مقدمه،متأسفانه.  منتشر شد1317- 18در 
نويسي فارسي  تكميل زبان و ادبيات فارسي   فرهنگ،اما در مقدمه فروغي.  باشدعنوان شده

شناسي بر   و نيز بر تهيه و تدوين انواع مختلف كتاب لغت ضمن حق،خوانده شده
  . شده باشداالسالم اشاره   به داعي، بي آنكه متأسفانهنويسان گذشته تأكيد شده است فرهنگ

هاي لغت موجب شده بود  واع گوناگون كتابنياز پنداري به ان احتماالً بي
 ،اند خوانده» فرهنگ جامع«هايي سوق پيدا كنند كه آن را  نويسان به سوي فرهنگ فرهنگ

نويسي جديد در واقع بر اين نكته تأكيد  حال آنكه تهيه و تدوين انواع كتاب لغت در فرهنگ
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فرنودسار در . نياز سازد نيازها بيتواند ما را از تمام  دارد كه هيچ كتاب لغتي به تنهايي نمي
مقايسه با فرهنگ نظام تقريباً اطالعات واژگاني آن را حفظ كرده است اما بدون اطالعات 

 دست به ابتكار عمل  رغم اين واقعيت، براي نشان دادن تلفظ كلمات، به. ريشه شناختي است
مات فارسي استفاده كرده، بار از حروف التين براي نشان دادن تلفظ كل زده است زيرا نخستين

نظام در نشان دادن تلفظ موجب  گويا تحول آفريني فرهنگ. و آن را داخل پرانتز نهاده است
شده بود تا نفيسي از آوانويسي التين سود جويد، گو اينكه تأثير آشنايي وي با زبان فرانسه و 

توان ناديده   نميهايي كه در طول آموزش اندوخته بود اين همه را انگليسي و نيز تجربه
). فرنودسار، مقدمه فروغي و نيز نوشته سعيد نفيسي: درباره او و اقداماتش، نك(انگاشت 

  .نفيسي محدود نماند انگاشتند، به گرايش به فرهنگ جامع و تدوين آنچه كه فرهنگ جامع مي
  

  .نويسي دوزبانه در ايران  بنيانگذار فرهنگ  حييم،
 كتاب لغتي نگاشته شود ،نويسي فارسي اريخ فرهنگبار نبود كه در ت اين نخستين

 چنانكه پيشتر درخارج از ايران فرهنگ ،كه زبان مبدأ يا مقصد آن زبان انگليسي باشد
 اين ،نويسي فارسي اما از نظر جغرافياي فرهنگ. ريچاردسون تهيه و تدوين شده بود

فرهنگ جامع « عنوان  تحت،بار بود كه در ايران فرهنگ فارسي ـ انگليسي حييم نخستين
 به عنوان يك ، تركيب و اصطالح،مشتمل بر بيش از پنجاه هزار لغت» فارسي ـ انگليسي

 فرهنگ بزرگ دوجلدي ، تأليف شد و اين فاصله1312ـ25هاي   بين سال،فرهنگ عمومي
نويس دو  نزد فرهنگ» جامع«قابل تأمل است كه لفظ . انگليسي ـ فارسي حييم نيز منتشر شد

هاي فارسي ـ انگليسي در سال  المثل  فرهنگ ضرب، از همين مؤلف،باري. كار رفت نيز بهزبانه 
 نشر ،يارمحمدي:  نك،هاي موضوعي درباره آن و كتابنامه فرهنگنامه( منتشر شده است 1334
هاي  هاي بعد همچنان گوي سبقت از ساير كتاب فرهنگ حييم تا دهه). 1 ش ، س سوم،دانش
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 1342از فرهنگ حييم يعني درسال  ي فرهنگ آريانپور كه چند دهه پسحت. لغت مشابه ربود
 گو اين كه هر دو فرهنگ ، جايگاهي برتر از فرهنگ حييم كسب نكرد،به چاپ رسيد
شانزده مقاله در :  نك،درباره نقد هر دو كتاب(داشتند نقايص بسيار ه مطرح عمومي دوزبان

 به رغم تقدم زماني از ،كه چرا فرهنگ حييماين ). 244ـ243 ،زبانشناسي كاربردي و ترجمه
اي او درمقام مترجم ـ كه آشنايي   احتماالً به اعتبار كار حرفه،امتيازات بيشتر برخوردار است

نويسي دوزبانه است ـ و تفاوت آن با آريانپور  عملي و كاربردي با ترجمه پايه و مايه فرهنگ
عنوان حاصل تالش تني  به» گ معاصر هزارهفرهن«اين كه در دهه هشتاد . در مقام اديب است

بنيانگذار راستين «شود و همواره  چند از زبانشناسان ايراني به سليمان حييم هديه مي
  .هاي حييم حكايت دارد  از تأثيرگذاري )12ص (اند  خوانده» نويسي دوزبانه در ايران فرهنگ

  
  نامه دهخدا لغت

نامة  پس از تأسيس فرهنگستان، لغتدو دهه پس از تأليف فرهنگ نظام و يك دهه 
فرهنگ فارسي جامع و يك زبانه به ترتيب الفبايي، مشتمل بر . دهخدا نوشته شد

هزار تركيب و  هزار واژه اصلي و تقريباً ششصد صفحه به قطع رحلي و حاوي دويست26575
ظوم و هزار شاهد من نزديك به هشتاد هزار اعالم تاريخي و جغرافيايي و چهارصد تا پانصد

ها، و داراي يك مقدمه و يك تكمله مقدمه در  ها و تركيب منثور براي نشان دادن معناي واژه
دو مجلد جداگانه است كه جمعاً در دويست و بيست و دو مجلد صحافي و نشر گرديده است 

مؤلف آن ). 233-225ها،  گونه  هاي فارسي و فرهنگ نامه، تكمله مقدمه؛ فرهنگ لغت: نك(
گذاري آن به   دهخدا معرفي شده كه از رجال سياسي و ادبي ايران بوده، و علت ناماكبر علي

در آغاز ). 398- 397نامه، مقدمه،  لغت: نك(لغتنامه پيروي از اسدي طوسي عنوان شده است 
اي به قلم رئيس  اختصاص يافته، نوشته» آ ـ ابوسعد«كه به حرف )  ش1325چاپ (مجلد اول 
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 مديره مجلس شوراي اسالمي، سيد محمد صادق طباطبايي به چشم مجلس وقت و رئيس هيئت
 جامع فارسي، اثر  خورد كه تنها راه پاسداري و انتقال ميراث ادب فارسي را تدوين فرهنگ مي

جامعي كه نمودار ده قرن تطّور و تكامل اين زبان باشد با شواهد هرچه بيشتر و در اختيار 
نامه دهخدا بر  نمايد كه تكيه اصلي لغت چنان مي. ده استهمگان و عموم مردم باشد، عنوان كر

گاه بديهي انگاشته شده، و آنجا كه ضروري دانسته  اطالعات معنايي واژگان بوده، چه تلفظ 
شده از اعراب سود جسته كه در گذشته مرسوم بود و بعدها ناكارآمدي آن به اثبات رسيد، و 

اي ديگر انديشيدند؛ اطالعات دستوري  چارهاالسالم و نفيسي  فرهنگنويساني چون داعي
افزون بر اينها، نحوه ارائه اطالعات معنايي واژگان، نه . خورد واژگان نيز به ندرت به چشم مي

شايد . خورد شناختي آن نيز به چشم نمي حتي توجيه روش. شناسانه ابتكاري است نه مخاطب
. هاي ديگران مشخصاً معاصران دانستمهري نسبت به دستاورد توجهي و بي دليل همه اينها بي

نويسي  االسالم طرحي نو در فرهنگ پوشيده نيست كه داعي. رو به گذشته دور بازگشت از اين
هاي او را كم و بيش به كار بست و حتي  مندانه يافته هافكنده بود، و نفيسي انديش جامع پي

نشان دادن تلفظ كلمات فارسي چيزي بر آن افزود، يعني با استفاده از آوانويسي التين براي 
نامه دهخدا گويي اين حلقه پيوند را  نويسي فارسي را يك گام به جلو راند؛ اما لغت فرهنگ

نمايد كه آنچه تا  چنين مي. رو نهاد كه موفقيت آن ثابت نشد گسست و راه ديگري را پيش
در اينجا . نبه شدنامة دهخدا رشته شده بود، با رويكرد دهخدا يكباره پ پيش از تأليف لغت

از هر چيز  نويسانه دهخدا كه پيش هاي غيرفرهنگ نبايد از تأثير انديشه سياسي و دغدغه
چون تدوين  و ، بر چند)230دبيرسياقي، : باره، نك دراين ( نگار تحول آفرين بود روزنامه

كامالً در موسسه دهخدا در دهه شصت به صورتي » لغتنامه فارسي«تدوين . نامه غافل ماند لغت
هم نشان از ناكارآمدي لغتنامه دارد هم گويي بر ضرورت تأثيرپذيري از » لغتنامه«متفاوت با 

گرفته شده بود، گو اينكه  از فرهنگ نظام در پيش دستاوردهاي ديگران خصوصاً راهي كه پس
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زبانشناسي فارسي در دهه شصت در ايران نسبت به گذشته پيشرفت بيشتري يافته بود 
به رغم احترامي كه نسبت به مقام ). 250ـ239دبيرسياقي، : غتنامه فارسي، نكدرباره ل(

شود و همت واالي او را بايد به راستي ستود، اما گويا درباره  ارجمند دهخدا احساس مي
نگاري فارسي به درك بيشتري نياز بود و اين امر با انديشه تدوين  چندوچون فرهنگ

 . زبان فارسي تحقق يافتفرهنگ فارسي و نيز فرهنگ تاريخي 

 
  )معين (فرهنگ فارسي

فرهنگ عمومي و يك زبانه به ترتيب الفبايي، تأليف محمد معين، مشتمل بر حدود 
هاي خاص يعني اعالم اختصاص  هزار لغت در شش مجلد، كه دو مجلد پاياني به اسم صد يك

 است  رفي معرفي كرده المعاهداير ايرانيكا آن را مانند لغتنامه دهخدا فرهنگ. يافته است
 در تهران منتشر شد كه قسمتي از آن 1963ـ73اين كتاب بين سالهاي ). 269ـ268 ، صص19ج(

هدف از تأليف آن در مقدمه كتاب، تهيه و . زير نظر مؤلف و در زمان حيات ايشان چاپ شد
ست، هاي فرانسوي الروس بوده ا هاي فارسي ازنظر گستره مانند فرهنگ تدوين انواع فرهنگ

فاي كتاب تا حدودي يادآور ومقدمه مست. لذا تأثيرپذيري از الگوي فرانسوي اندك نيست
از ذكر لغت  مؤلف پس. هاي فارسي سده يازده و دوازده هجري است نويسي بر فرهنگ مقدمه

  :پردازد تر از حروف متن است به اطالعات واژگاني مي كه با حروف درشت
االطباء سود  جسته؛ و در ساير موارد كم و  عمل ناظمبراي نشان دادن تلفظ از ابتكار 

گذاري براي  بيش آثار فرهنگ نظام بر آن مشهود است، گو اينكه در مواردي مانند شماره
افزون بر اينها براي . تر از آن است  به مراتب پيشرفته معاني مختلف كلمات و نيز تركيبات

است كه تا پيش از آن گويا نزد اطالعات واژگاني گاه از تصاوير الزم سود جسته 
توان در دو چيز  كم مي توفيق و درخشش معين دست. فرهنگنويسان فارسي سابقه نداشت

نويس فارسي است كه تحصيالت دانشگاهي را در   يكي آنكه وي نخستين فرهنگ :دانست
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كار نويسي به  هاي خود را در فرهنگ رشته زبان و ادبيات فارسي به پايان برده و اندوخته
اند يا پزشك يا در سياست دل  نويسان اغلب يا شاعر بوده بست، چه بيش از او فرهنگ

نويسي فارسي  اند؛ دوم آنكه معين نسبت به آنچه كه تا پيش از او در فرهنگ مشغولي داشته
اين نيز گفتني است كه محمد معين نخستين . اعتنا نشد تفاوت و بي دنبال شده بود، بي

ه زبان و ادبيات فارسي از يك نهاد رسمي، دانشگاه تهران است كه با تدبير التحصيل رشت فارغ
ها، فرهنگ فارسي معين مانند بسياري  علي رغم اين نكته. محمدعلي فروغي شكل گرفته بود

هاي آن  رو، كاستي از اين. اي به دور است هاي مرتب و دوره هاي فارسي از ويرايش از فرهنگ
  ). 270ـ268، صص19ايرانيكا : باره خصوصاً، نك دراين(همچنان وجود دارد 

  
  فرهنگ تاريخي زبان فارسي

 و  »الف«، »آ«فرهنگ يك زبانه تاريخي و جامع به ترتيب الفبايي، مشتمل بر حرف 
متأسفانه تاكنون فقط يك .  منتشر شد1357معاني و شواهد كه در سال ، حاوي لغات،»ب«

نويسي  تأمل است كه اين كتاب در گروه فرهنگبسيار قابل . جلد از آن منتشر شده است
فارسي بنياد فرهنگ ايران به عنوان يك پروژه تدوين كتاب لغت زيرنظر پرويز ناتل خانلري 

تعريف فرهنگ ) سي صفحه(در مقدمه عالمانه كتاب به قلم ناتل خانلري . صورت پذيرفت
ظر زماني، اطالعات واژگاني در تاريخي، هدف از تأليف آن، منابع تهيه، قلمرو اين فرهنگ از ن

ايرانيكا اين كتاب را . نويسي، طرزكار و روش تدوين، و همكاران اشاره شده است فرهنگ
كند كه با اين هدف خاص مبتني بر پيكره متني مشخص  نخستين فرهنگ فارسي معرفي مي

. )272، ص19ج(نويسي در آن به كار بسته شده است  هاي مناسب فرهنگ باشد و روش مي
هاي لغت را پيچيدگي و گستردگي زبان و نيز تحوالت  خانلري پيدايش انواع مختلف كتاب

واژگاني عنوان كرده، و معتقد است تأليف فرهنگ تاريخي در همين راستا دنبال شده است و 
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چنين ). مقدمه، هشت ـ يازده(داراي فوايد ادبي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و تاريخي  است 
به . نويسي مؤثر افتاد ن و واژگان كه بسيار ضروري بود به راستي در كار فرهنگنگاهي به زبا
ها، فرهنگ موردنظر جز در موارد معدود، تلفظ و ريشه كلمات را عرضه نكرده،  رغم اين نكته

كاهد، گو اينكه توجيه روش  و اين تا حدودي از ارزش آن به عنوان يك فرهنگ تاريخي مي
  ).ص چهارده ـ شانزده(خورد  اب به چشم ميشناختي آن در مقدمه كت

  
  نويسي فارسي بعد از انقالب اسالمي فرهنگ

كه همزمان با انقالب اسالمي ايران بوده، از آن انتشار فرهنگ تاريخي زبان فارسي 
در دهه شصت تقريباً فرهنگ . شصت، هفتاد و هشتاد را تجربه كرده است  تاكنون دههزمان

هاي بسيار  ها و مقاله نويسي فارسي نگاشته نشد اما كتاب نگچندان تأثيرگذار بر فره
توان آنها را تحقيقات علمي  مي. انديشمند و عميقاً تأثيرگذار پيرامون آن ترجمه يا نوشته شد

نويسي فارسي تأثير نهاد،  در زمينه زبان فارسي دانست كه مستقيم يا غيرمستقيم بر فرهنگ
توان  از ميان آنها مي. گردد ه يك يا چند دهه پيش از آن برميگو اينكه گاه زمينه تأليف آنها ب

اشاره كرد كه عموماً » آواشناسي«و » زبان و زبانشناسي«، »نگاهي تازه به دستور زبان«به 
نويسي فارسي سخت بدان  گاهي توصيفي در بررسي زبان را دنبال كردند؛ امري كه فرهنگ

زبان نيز فعال بود و دراين راستا كتاب جنجالي نياز داشت، گو اينكه حوزه بررسي تجويزي 
باري، تحقيقات يادشده در دهه هفتاد ادامه يافت و حتي گسترش . اشته شدگن» غلط ننويسيم«

كه مؤلف در آن انديشه تحليلي، » بازانديشي زبان فارسي«توان به  يافت كه از ميان آنها مي
رسي را دنبال كرده است؛ گاه به جنبه تاريخي و فا منطقي و دور از احساساتيگري درباره زبان و خط

جامعه شناختي مسائل زبان فارسي توجه بيشتر شده و مسأله زبان را در بستر بحران تاريخ و 
فرهنگ ما بررسي كرده است، گاه چاره جوييهايي براي بازسازي و نوسازي زبان، زدودن كاستيهاي 
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  :شناسي مرجع«توان به  همچنين مي. است، اشاره نمودهاي آن عنوان شده  كار گرفتن سرمايه آن، و به
كه مؤلف در مقام متخصص كتابداري ضمن طرح سير  »هاي مرجع شناخت خدمات و كتاب

شانزده مقاله در «ها نيز پرداخت؛  نويسي در غرب و ايران به راه و رسم نقد و بررسي فرهنگ فرهنگ
نويسي  انشناس در مواردي به راه و رسم فرهنگكه مؤلف در مقام زب» زبانشناسي كاربردي و ترجمه

كه  »تاريخ مختصر زبانشناسي«يك زبانه و دو زبانه همراه با كتابشناسي ارزشمند عنايت داشت؛ 
تواند الگويي مناسب  براي بررسي تاريخي موضوعات مربوط به زبانشناسي و ادبيات و فلسفه مي

كه مؤلف در مقام يك زبانشناس به » خط فارسيبررسي علميِ شيوةِ «؛ »آيين نگارش علمي«باشد؛ 
توسط يك » شيوه خط معيار«اي درباره خط دست يازيده است، گو اين كه همزمان  نظريه تازه

 مقاله درباره زبان، فرهنگ، 10 « ؛»نگاهي تازه به معني شناسي « متخصص ادبيات نگاشته شد؛
ضاي آكنده از تالش و اهتمام دانشمندان و در چنين ف.  اشاره كرد »ساخت آوايي زبان«؛ و »ترجمه
اي  زبانه جان تازه نويسي يك نظران، بويژه متخصصان علم كتابداري و زبانشناسي هم فرهنگ صاحب

نويسي دوزبانه بر شاهراه ترقي و پيشرفت گام نهاد، گو اينكه اين توفيق بيشتر  گرفت هم فرهنگ
ويسي عربي و فارسي، به رغم سابقه و قدمت ن نويسي انگليسي فارسي شد و فرهنگ نصيب فرهنگ

عنوان  نويسي فرانسه و فارسي، و باالخره روسي و فارسي به تر از آن است، فرهنگ فراوان بسيار عقب
نويسي در فرانسه، آلمان و روسيه  هاي دوزبانه پررونق، به رغم وجود سنت نيرومند فرهنگ فرهنگ

هاي يك زبانه  از ميان فرهنگ. اند ارسي را تاكنون نداشتهنويسي انگليسي ـ ف ياراي برابري با فرهنگ
هاي دو زبانه به  ، و از ميان فرهنگ»فرهنگ الفبايي ـ قياسي زبان فارسي«فارسي خصوصاً به 

  .اشاره كرد» فرهنگ معاصر هزاره«، و »فرهنگ فشرده نشر نو«
  

  فرهنگ الفبايي ـ قياسي زبان فارسي
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اي به زيور طبع آراسته شد كه مؤلف آن  نهدر اواخر دهه شصت فرهنگ يك زبا
هاي علم  ترين يافته مهشيد مشيري در مقام متخصص زبانشناسي آن را با استفاده از پيشرفته

اين كتاب به عنوان يك فرهنگ عمومي زبان، مشتمل بر . زبانشناسي در اختيار همگان نهاد
از آغاز متن، پيشگفتار،  پيش. هاي فارسي معاصر است هزار واژه، اصطالح و تركيب چهل

در . خورد هاي اختصاري، و كتابشناسي به چشم مي مقدمه، حجم فرهنگ، فهرست نشانه
پيشگفتار، نگاه مؤلف نسبت به زبان و واژگان از نظر زبانشناسي عنوان شده، و بهترين سپاس 

در مقدمه، ضمن . داند، نه تكرار كارشان نويسان پيشين را ادامه راه آنان مي و تقدير از فرهنگ
طرح و شرح روش تنظيم فرهنگ و نيز اطالعات مربوط به واژه، هدف از تدوين فرهنگ زبان 

اي كه از يك سو، كلمات بسياري از زبان فارسي را دربرداشته  را پاسخگويي به نياز مجموعه
 ديگر، باشد، اطالعات الزم را براي مهار كردن واژگان در اختيار استفاده كننده نهد و از سوي

). مقدمه، هشت(بازتابي نوين و تصويري زنده از زبان فارسي به دست دهد، دانسته است 
دهد كه اين كتاب تا چه پايه  هاي فارسي ديگر به خوبي نشان مي مقايسه اين كتاب با فرهنگ

اين نيز گفتني است كه مؤلف . به لحاظ صوري و محتوايي سير تكاملي را دنبال كرده است
  .به كار برده است» فرهنگ لغت« را به جاي  »فرهنگ زبان«ظ همواره لف

  
  فرهنگ نشر نو

اي در ايران منتشر شد كه نشان از  فرهنگ دوزبانه) 1376(در اواسط دهه هفتاد 
مؤلف، محمدرضا جعفري چند دهه تجربه در . تكامل چشمگير فرهنگنويسي فارسي داشت

از رهگذر آن، فرهنگ فشرده انگليسي ـ ترجمه، تأليف و ويرايش را در اختيار داشت و 
. خورد انگليسي و انگليسي ـ فارسي را نگاشت كه فرهنگ نشرنو در باالي عنوان به چشم مي

اين كتاب به عنوان فرهنگ دوزبانه عمومي، مشتمل بر چهل و پنج هزار لغت، تركيب و 
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ها و متضادها  ادفاصطالح، ششصد تصوير مورد نياز، دو هزار و چهارصد فهرست مفيد از متر
هاي ديگر كه براي آموختن و تقويت زبان انگليسي مؤثر است، و شامل تلفظ  همراه با ويژگي

در مقدمه كتاب . المللي است با الفباي آوانگار بين) British(آمريكايي در كنار تلفظ انگليسي 
ده كه نويسي در ايران همواره از اين باور پيروي كر عنوان شده است كه سنت فرهنگ

هاي دوزبانه تعداد بسياري واژه  ؛ از اين رو، در فرهنگ» هرچه بزرگتر بهتر فرهنگ«
وار درج گرديده و كمتر به كار برد لفظ و ارائه مثال و آوردن اصطالحات و تفكيك  فهرست

كاربستن آن در  ها و به اين آگاهي.  )ص پنج(معاني و نكات ظريف دستوري توجه شده است 
نويسي دارد، به ويژه آنكه اين كتاب در مركز  تي نشان از تكامل فرهنگفرهنگ به راس

همه كارايي و كاميابي ظرف مدت چهار  ن نويسي نشر نو تهيه و تدوين شده به يمن آ فرهنگ
  . سال به چاپ هشتم رسيد

  
  فرهنگ معاصر هزاره

اصل تالش اي در ايران منتشر شد كه ح از فرهنگ نشر نو، فرهنگ دوزبانه چهار سال پس
به همت محمدعلي  »فرهنگ معاصر هزاره انگليسي ـ فارسي«عنوان آن . تني چند از زبانشناسان بود

اين . شناس، حسين سامعي و نرگس انتخابي، كه در واحد پژوهش فرهنگ معاصر تدوين شد حق
هنماي از سخن ناشر، پيشگفتار، ساختار و را) 13ص (كتاب به عنوان يك فرهنگ عمومي و دو زبانه 

هزار مدخل اصلي و  استفاده و باالخره متن كتاب سامان يافته است و مشتمل بر بيش از پنجاه و پنج
كالم و جمله بامعناي خاص و جز آن، و بيش  المثل، تكه هزار عبارت و اصطالح و ضرب فرعي، و سي

لغ بر دويست و از سيصدهزار معادل فارسي مناسب همراه با انواع اطالعات واژگان شناختي، و با
 اشاره  ناشر كتاب به انديشه تدوين آن كه بيش از يك دهه بينجاميد،. پنجاه و چهار نكته كاربردي است

هاي مرجع در ايران  كند كه بسترسازي اميد ماست و امروزه تدوين و توليد كتاب دارد و آنگاه عنوان مي
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كنار گذاشته شود زيرا جامعه نيازمند تنه در خانه  هاي فردي و كار يك راهي ندارد جز آنكه كوشش
در پيشگفتار نيز به هدف از تدوين ). 8ـ7سخن ناشر، (فضاهايي براي كارهاي علمي گروهي است 

نويسي، ديگر از مرتبه مهارتي كه  فرهنگ لغت جديد اشاره شده و عنوان شده است كه اوالً امر فرهنگ
شناسي در آمده  بود و به صورت بخشي از علم زبانآموزد فراتر رفته  شخص از استادكار در كارگاه مي
 استوار شد ه بود، پس ما به  »واژگان نگاري«و » واژگان شناسي«هاي  بود و بر دو رشته از اين علم با نام

ويژه طي چهاردهه  فرهنگي نياز داشتيم كه بر دستاوردهاي اين علم بنا شده باشد؛ ثانيا زبان فارسي به
اي كهن با فرهنگي سنتي به زبانِ جامعه و زبان  گون شده بود و از زبان جامعهراستي دگر پيشين به

گرفت و اينك سرشت  فرهنگي بدل شده بود كه داشت به سوي تمدن و فرهنگ جديد شتاب مي
هاي تخصصي مختلف، همگي مجهز  كرد و شكل غيرتخصصي و عمومي خود را رفته رفته داشت رها مي

اين همه نيز بايد در فرهنگ جديد منعكس . گرفت  دقيق به خود مي ختيِهاي اصطالح شنا به دستگاه
  دادن گذشته براي نشان» داشت«نثر مؤلفان در اين كتاب از جمله جدانويسي و استفاده از ). 9ص(شد  مي

المقدور در اينجا بازتاب يافته است، گويايي نگرش مؤلفان به خط و زبان فارسي  استمراري كه حتي
اهتمام پديدآورندگان آن بوده كه حداكثراطالعاتي را كه هر انگليسي زبان تحصيل . لقي كردتوان ت مي

اي، احتماالً تا سطح دكتري درباره هر واژه رايج در زبان انگليسي عمومي در اختيار دارد به  كرده
ان قراردهند؛ نويسي در دسترس فارسي زبان هاي زبانشناسي در فرهنگ ترين وجه با استفاده از يافته آسان

افزون بر اينها، ديدگاه ). 10ص (اي عادي  خواه آن واژه به عنوان يك اصطالح تخصصي باشد خواه واژه
نظري پديدآورندگان كه زيربناي تأليف آن است همراه با توصيفي از ساختار فرهنگ حاضر عنوان شده 

 بايد در چارچوب نظري و ساختار كه به عقيده آنان نقد و نظر منتقدين) 7ـ2/23؛ ج 13 ـ 1/25ج (است 
اند  نويسي دوزبانه در ايران دانسته آنان سليمان حييم را بنيانگذار راستين فرهنگ. كلي آن صورت گيرد

توان نتيجه  به اين ترتيب مي). 12ص(اند  به وي هديه كرده» چون ران ملخي«و اثرشان را به تعبيرشان 
يك زبانه و چه دو زبانه به راستي تحول آفرين و هاي عمومي زبان فارسي چه  گرفت كه فرهنگ



 

UU 2  

منتشر شدند و ) Tesaurus(ها  هاي موضوعي و گنجواژه اند، گو اينكه در دهه اخير فرهنگ پيشتاز شده
اي  نويسي پرشد و حتي انديشه تدوين فرهنگ بسامدي رايانه از رهگذر آن برخي خألها در فرهنگ

، اما گويا اين 32ـ 31له در زبانشناسي كاربردي و ترجمه، شانزده مقا: نك(زبان فارسي شكل گرفت 
: باره خصوصاً، نك دراين(كند  هاي موضوعي دوزبانه صدق مي نامه ها بيشتر درباره واژه ها و كاميابي توفيق

نويسي براي  افزون بر اينها، تاكنون فرهنگ لغت فارسي با تكيه بر اصول فرهنگ). 260ـ247همان، 
  .  نگاشته نشده استزبانان غيرفارسي

  
  نويسي فارسي  فرهنگةآيند

گيري فرهنگستان زبان و ادب فارسي، رهبري زبان فارسي با  از آنجاكه جهت
استمداد از زبانشناسان فرهيخته است و از سوي ديگر، تحوالت چشمگير در فرهنگنويسي 

ارسي در آينده نويسي ف نمايد كه فرهنگ فارسي به يمن حضور ايشان پديدآمده است، چنان مي
هاي تأثيرگذار دهه هشتاد الگوي كار  به سوي علمي شدن و تخصصي شدن گام بردارد؛ فرهنگ

گو اينكه نزاع و اختالف برسر رهبري زبان فارسي ميان متخصصان  فرهنگنويسان قرارگيرد،
ها، كنند كه خأل ها ادامه خواهد داشت؛ چه زبانشناسان عنوان مي ادبيات و زبانشناسان تا مدت

هايي كه حاصل نارسايي كار اديبان در رهبري زبان فارسي است به دست  كمبودها و نقص
پذير است، حال آنكه متخصصان ادبيات بر كمبودهاي زبانشناسي در ايران  اينان جبران

  ).103ـ93، ...سازي و وضع لغت: درباره اين آراء، نك(اند  انگشت گذاشته
  
  
  
  



 
 

 
 

U٧  2  

  
  

    :منابع و مĤخذ
 ش؛ همو، بازانديشي 1351و چند مقاله ديگر، تهران،   ريوش، ايرانشناسي چيست؟آشوري، دا

، نشر دانش، »عصر شكوفايي دايرةالمعارف نگاري« ش؛ آل داود، سيدعلي، 1372زبان فارسي، تهران، 

 ش؛ ابن نديم، الفهرست، تصحيح 1374 تهران،  شناسي نثر، ؛ ابومحبوب، احمد، كالبد6، ش 15، س 1374

، ترجمه »نقش جهان اسالم در دانش فرهنگنويسي«، .ف.  ش؛ اخيديمه، ج1350جدد، تهران، رضا ت

ته، هرمان، تاريخ ادبيات فارسي، ترجمه رضازاده شفق، 1؛ 4، ش2، س1361الدين قريشي، نشردانش،  حكيم

   ش؛ همان،1319 ش؛ اسدي، طوسي، علي، لغت فرس، بكوشش عباس اقبال، تهران، 1356تهران، 

 ش؛ همان، به كوشش محمد دبيرسياقي، 1365اشرف صادقي، تهران،  اهللا مجتبايي و علي ش فتحبكوش

 ش؛1358، مقدمه فقه اللغه ايراني، ترجمه كريم كشاورز، تهران، .م.  ش؛ ارانسكي، اي1356تهران، 

ر دانش، ، نش »زبانشناس يا اديب« ش؛ امامي، كريم، 1377اسعدي، مرتضي، ايران، اسالم، تجدد، تهران، 

 ش، 1338نيا، سخن،   ايرج پزشك ، ترجمه»هاي فارسي هنر و فرهنگ«، .س.  م ؛ انور،4، ش 8، س 1367

 ش؛ باطني،  1368 ترجمه عباس مخبر، تهران،   ؛ ايگلتون، تري، پيشدرآمدي بر نظريه ادبي،5، ش 12دوره

تمان دستوري زبان فارسي،  ش؛ همو، توصيف ساخ1371محمدرضا، نگاهي تازه به دستور زبان، تهران، 

ابوعبداهللا خوارزمي، « ش؛  بايمتف، لقمان، 1371 ش؛ همو، پيرامون زبان و زبانشناسي، تهران، 1356تهران، 

المللي استادان زبان و ادبيات فارسي، تهران،  گزارش مجمع بين(آورد  ، سومين ره»نويس دوره سامانيان لغت

 ش؛ بچكا، يرژي، 1355اهللا مجتبايي، تهران،  ايران، ترجمه فتح ش؛ براون، ادوارد، تاريخ ادبيات 1381

 ش؛ 1372ادبيات فارسي در تاجيكستان، ترجمه سعيد عبانژاد هجراندوست و محمود عباديان، تهران، 

، تاريخ ادبيات فارسي از دوران فردوسي تا پايان عصر سلجوقيان، ترجمه سيروس ايزدي، .ا. برتلس، ي

ه، فهرست نسخ خطي فارسي كتابخانه ملي پاريس؛ برهان، محمدحسين بن خلف  ش؛ بلوش1375 تهران،

 ش؛ همان، بكوشش محمد عباسي، تهران، 1330تبريزي، برهان قاطع، بكوشش محمد معين، تهران، 

؛ پالمر، 2، ش 1، س 1380باستان،  ، نامه»نگاري در ايران باستان فرهنگ« ش؛ بختياري، آرمان، 1344

شناسي و  رده« ش؛ پناهي، ثريا، 1366ه به معني شناسي، ترجمه كورش صفوي، تهران، فرانك، نگاهي تاز

؛ 1 ش، ش 1377، نامه فرهنگستان، » هجري در هند و پاكستان13شناسي فرهنگهاي فارسي قرن  روش

 ش، س 1365، آينده، »فرهنگ نظام«تاريخ ايران، از سلسله تحقيقات دانشگاه كمبريج؛ با تفضلّي، احمد، 

، جمله »ويژگيهاي رده شناختي زبان فارسي :شناسي زبان تحليلي بر رده«؛ ثمره، يداهللا، 3ـ1، ش 12

محمد،  شناس، علي ش؛ حق1378نگارش علمي، تهران،  ، حري، عباس، آيين41، ش7، ش 1369 :زبانشناسي
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 1370 تهران،  ،؛ همو، مقاالت ادبي و زبانشناسي3، ش 15، س 1374نشر دانش، » زبانشناسي از علم تا فن«

، دومين كنفرانس زبانشناسي نظري و كاربردي، دانشگاه عالمه »گونه ادبي شعر، نظم، نثر، سه«ش؛ همو، 

الدين علي، مثمر، بكوشش ريحانه خاتون،  الظنون؛ خان آرزو، سراج ش؛  حاجي خليفه، كشف1371طباطبايي، 

 ش؛ خلخالي، نازيال، بررسي علمي 1366فرهنگ ادبيات فارسي، تهران،  ؛ خانلري، زهرا،1991كراچي، 

 ش؛ خسروشاهي، رضا، شعر و ادب فارسي در آسياي صغير تا سده 1357فارسي، تهران،  ي خط شيوه

، مقاالت و »فرهنگ معاصر عربي ـ فارسي«آرا، مرتضي،   رزم  ش؛1350هجري، دانشسراي عالي،  دهم

شناس، تهران،  ر زبانشناسي، ترجمه علي محمد حقآر، تاريخ مختص. ؛ روبينز، اچ69، دفتر 1380بررسيها، 

سابقه و تاريخچه زبان «؛ همو، 4، ش 15، س 1374، »هاي دوزبان فرهنگ«، .4.  ش؛ روحبخشان1370

؛ رياحي، 1، ش 1، س 1370، پيام كتابخانه، »هاي اروپاييان با زبان فارسي فارسي در اروپا، نخستين آشنايي

 ش؛ ريپكا، يان، تاريخ ادبيات 1350 فارسي در قلمرو عثماني، تهران، اميركبير، محمدامين، نفوذ زبان و ادبيات

 ش؛ ريچارد، جك و ديگران، فرهنگ توضيحي زبانشناسي 1354ايران، ترجمه عيسي شهابي، تهران، 

شناسي و روش   ش؛ ستوده، غالمرضا، مرجع1372كاربردي النگمن، ترجمه حسين وثوقي و ديگران، تهران، 

در قلمرو ... نگاري  نگاهي به تاريخ ادبيات«؛ سجادي سيد صادق، با 1371در ادبيات فارسي، تهران،   تحقيق

؛ سلطاني، پوري، و فروردين راستين، دانشنامه كتابداري و 1، ش 1377، نامه فرهنگستان، »فارسي

عي؛ محسن،  ش؛ شجا1378شناسي اسالمي، تهران،   ش؛ شعباني، احمد، مرجع1379رساني، تهران  اطالع

؛ شميل، آنه ماري، ادبيات اسالمي 1 ، ش 9، س 1371، مجله زبانشناسي، »نويسيبراي زبان فارسي فرهنگ«

، 1349، سخن، »علم زبان در ايران باستان«ش؛ صادقي، علي اشرف، 1373هند، ترجمه يعقوب آژند، تهران، 

،  سرايي در ايران اهللا، حماسه ؟؛ صفا، ذبيح1357فارسي، دانشگاه آزلو ايران،  ؛ همو، تكوين زبان1، ش20دوره 

؛ صفوي، كورش، از زبانشناسي به 1364ـ1338 ش؛ همو، تاريخ ادبيات در ايران، تهران، 1363تهران، 

، 13، س 1371، نشر دانش، »نويسي در ايران مروري بر واژگان«زاده، اميد،   ش؛ طبيب1373ادبيات، تهران، 

 ش؛ 1367اللغه و زبانشناسي عربي، ترجمه حميدرضا شيخي، مشهد،  در فقهمباحثي  ؛ عبدالتواب، رمضان،1ش

 ش؛ عضيما، 1379عرب، محمد حسن، كتاب آموزشي مرجع و منبع شناسي در ادبيات و علوم انساني، تهران، 

ارم، ، دوره چه1350، خبرنامه انجمن كتابداران ايران، »هاي دوزبانه، چندزبانه فارسي كتابنامه واژنامه«پرناز، 

 ش؛ فالك، جوليا، زبانشناسي و زبان، بررسي 1374زبان فارسي، تهران،  ؛ غالمعلي، خسرو، ساخت2ش 

سازي و   ش؛ فرشيدورد، خسرو، لغت1372زاده، مشهد،  مفاهيم بنيادي زبانشناسي، ترجمه خسرو غالمعلي

ريزي براي زبان و ادبيات و  وضع و ترجمه اصطالحات علمي و فني و يادداشتهايي درباره فرهنگستان و برنامه

 ش؛ 1376 ش؛ فرهنگنامه ادبي فارسي، بكوشش حسن انوشه، تهران، 1380، تهران، ... تاريخ زبان فارسي

 ش؛ قادري، حاتم، 1379فهمي حجازي، محمود، زبانشناسي عربي، ترجمه سيدحسين سيدي، تهران، 
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، 1367، نشردانش، » فرهنگ تاج المصادرگذري بر« ش؛ قاسمي، مسعود، 1378هايي ديگر، تهران،  انديشه

، مجله زبانشناسي، »زبانشناسي و كاربرد آن در ادبيات، پيدايش نقد ساختاري«مهوش،  ؛ قويمي،3، ش8

؛ گلشني، 127، ش 13، س 1357ها،  ها و دانشنامه ؛ كيهان فرهنگي، ويژه دايرةالمعارف1، ش 5، س 1367

 درآمدي بر تاريخ ادبيات فارسي،   ش؛ لوي، روبن،1354، شيراز، عبدالكريم، فرهنگ ايران در قلمرو تركان

 1373؛ مايل هروي، نجيب، بگذار تا از اين شب دشوار بگذريم، تهران، 1378ترجمه رؤيا هاشميان، تهران، 

نقل علوم و معارف هندي به جهان اسالمي تا سده پنجم، هفتاد مقاله، بكوشش يحيي « ش؛ مجتبايي، فتح اهللا،

: نك(اهللا و علي اشرف صادقي، مقدمه بر لغت فرس   ش؛ مجتبايي، فتح1371 و ايرج افشار، تهران، مهدوي

 ش؛ 1372شناخت خدمات و كتابهاي مرجع، تهران، : شناسي ؛ مرادي، نوراهللا، مرجع)همو، اسدي طوسي

فارسي  زبان ش؛ مشكوةالديني، مهدي، دستور 1373هويت ايراني و زبان فارسي، تهران،  مسكوب، شاهرخ،

؛ همو، ساخت آوايي 1373 ش؛ همو، سير زبانشناسي، مشهد، 1373 و 1366بر پايه نظريه گشتاري، مشهد، 

 ش؛ منزوي، 1373  مقاله درباره زبان، فرهنگ، ترجمه، تهران،10؛ مشيري، مهشيد، 1364زبان، مشهد، 

 مدرسين، جرج و ديگران، ادبيات  ش؛ منزوي، خطي؛1337تهران،   هاي عربي به فارسي، علينقي، فرهنگنامه

زبانشناسي و زبان فارسي،   ش؛ ناتل خانلري، پرويز،1380 ايران از آغاز تا امروز، ترجمه يعقوب آژند، تهران،

؛ نجفي، 8ـ7، ش 7، جهان كتاب، س »نقد فرهنگ و فرهنگ نقد« ش؛ ناقد، خسروي، 1361تهران، 

اي از نواقص  شمه« ش؛ همو، 1358بان فارسي، تهران،  مباني زبانشناسي و كاربرد آن در ز ابوالحسن،

 بكوشش  الفرس،  نخجواني، محمدبن هندوشاه، صحاح ،4، ش 14، س 1372نشر دانش، » فرهنگهاي فارسي

 ش؛ 1344 نظم و نثر در ايران و زبان فارسي، تهران،   ش؛ نفيسي، سعيد،1355 عبدالعلي طاعتي، تهران، 

 1325مجموعه مقاالت درباره فرهنگ و تمدن ايران، تهران، (، يادنامه پورداود »درباره چند لغت فارسي«همو، 

ژيوا،   ش؛ وسل،1380   بكوشش سيروس شيما، تهران، مل، مصطلحات الشعرا، ش؛ وارسته، سيالكوتي

نامه  ش؛ همايون، همادخت، واژه1368هاي فارسي، ترجمه محمدعلي امير معزي، تهران،  دايرةالمعارف

اهللا، شانزده مقاله در زبانشناسي كاربردي و   ش؛ يارمحمدي، لطف1371سي و علوم وابسته، تهران، زبانشنا

؛ يوسف، 2، ش3، س 1378، گلستان، »آموزش زبان فارسي در جهان امروز« ش؛ همو، 1372ترجمه، شيراز، 

  ؛ 2، ش4، س 1362شناس، نشردانش،  ، ترجمه محمدعلي حق»سنت فرهنگنويسي دراسالم«، .م. س
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