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  اشرف صادقي دكتر علي 

  استاد دانشگاه تهران و عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي و

  نويسي و مجري اصلي طرح فرهنگ جامع زبان فارسي مديرگروه فرهنگ

  

  

  درآمد پيش

بتواند براي همة نيازهاي توسعة هر كشوري به يك زبان علمي استوار و زايا نيازمند است كه 
ارزش زبان .  اقتصادي، سياسي و فرهنگي، واژگان و تعابير روشن و صحيح فراهم آورد فناوري،

نماياند كه به زبان علم تبديل گردد و طبيعي است كه زبان  فارسي آنگاه جلوة حقيقي خود را مي
  .علمي قوي با توسعة كشور كامالً مرتبط، بلكه از اركان آن است

خستين گام براي تبديل زبان فارسي به زبان محكم و زايا، تأليف فرهنگي جامع است؛ ن  
شيوة علمي كه به زبان فارسي تمركز و جهتي يگانه بخشد و شكل معيار آن را معين سازد و  به

هاي واژگاني زبان فارسي را در يك مجموعة منسجم و قابل گسترش  بار، براي هميشه، داده يك
  . گرد آورددر مراحل بعدي

ترين فرهنگي كه از ايرانيان باقي  كهن. اي طوالني است نويسي در ايران داراي پيشينه فرهنگ  
 كه برخي از محقّقان با )Oīm-ēwak(  ايوك-اويمنام   پهلوي، به-مانده، فرهنگي است اوستايي

پس از رواج زبان . اند استناد به شواهد و قرايني، اصل آن را به دورة پيش از عصر ساساني رسانده
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 بعد و ظهور آثار برجستة منثور و منظوم  از قرن سوم هجري به عنوان زبان نوشتار،  دري به فارسي 
شاعر  ، فرهنگ قطران تبريزي  ظاهراً.  تدوين فرهنگهاي فارسي به فارسي نيز آغاز شد فارسي،
دست ما   از آن به است از اين دست كه اطالعاتي گوي قرن پنجم هجري، نخستين اثري فارسي
 شاعر و لغوي   اسدي طوسي،لغت فرس  دست ما رسيده، ترين فرهنگي كه به اما كهن. است  رسيده 

 است كه از آن پس   اين فرهنگ مأخذ اصلي غالب فرهنگهايي بوده. نامدار قرن پنجم هجري است
  . اند ف شده تألي  از آسياي صغير گرفته تا هندوستان، در پهنة جغرافيايي زبان فارسي،

نويسي در كشورهاي پيشرفته، جرياني مستمر بوده كه از دهها و بلكه صدها سال  فرهنگ  
مثالً در كشور فرانسه در اواسط قرن نوزدهم ميالدي، يعني حدود يك و . است پيش آغاز گشته 

اد نهاد پديد آمد و فرهنگي را بني) م١٨١٧ -١٨٧٥(نام ِپير الروس  نويسي به  فرهنگ نيم قرن پيش،
طور مستمر به حيات خود ادامه داده و همواره در مسير ترقّي و پيشرفت بوده و  كه تا امروز به

كه طيف وسيع فرهنگهايي كه امروز همچنان با  طوري است، به  ل گشته متحوالت، تحوهمگام با 
وزدهم چاپ وجه با فرهنگي كه ِپير الروس در اواسط قرن ن هيچ شوند، به   منتشر ميالروسنام 

نام الروس كه دهها سال است  اي است به اين امر مديون وجود مؤسسه. كرد، قابل مقايسه نيستند
آمد كردن انواع فرهنگهاي ريز و  نويسي اشتغال دارد و پيوسته در حال بازبيني و روز  كار فرهنگ به

  .درشت خود است
   است،  استمراري نداشته روي، چنين هيچ  نويسي در ايران به متأسفانه، سنت فرهنگ  

اكبر دهخدا و يارانش، پس از گذشت دهها سال  ، اثر عظيم شادروان علينامه لغتكه مثالً   طوري به
همچنين است . شود گونه بازبيني و ويرايشي تجديد چاپ مي  طريق افست و بدون هر همچنان به

  .  معينمحمد شادروان دكتر فرهنگ فارسيوضع 
پس از تأليف . نگاري پويا در كشورمان است وِد يك مؤسسة فرهنگاين وضع معلول نب  
 چاپ رسيده و از سوي ديگر دانش  سو متون فارسي بسياري تصحيح و به ، از يكنامه لغت

 را پاية نامه لغتتوان  رو، امروزه دشوار مي ازاين. است  نگاري، پيشرفتهاي شگرفي داشته  فرهنگ
نويسي مبتني بر  هاي نوين فرهنگ ا با منابع جديد و شيوهفرهنگي جامع در نظر گرفت و آن ر

بنابراين جا دارد هرچه زودتر يك مؤسسة .  چاپ رساند شناسي تكميل كرد و به دانش زبان
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گذاري شود تا كشور ما نيز همچون كشورهاي پيشرفته،  نگاري پويا در كشورمان پايه فرهنگ
هنگي جامع براي زبان فارسي و در مرحلة اي گردد كه كار اصلي آن تأليف فر صاحب مؤسسه

ترين گزينه  گمان، مناسب بي. بعدي تدوين انواع فرهنگها با توجه به نيازهاي گوناگون جامعه باشد
  .عظيمي، فرهنگستان زبان و ادب فارسي است براي اجراي چنين طرحهاي 

  
  نويسي در فرهنگستان زبان و ادب فارسي و اقدامات آن تشكيل گروه فرهنگ

 در فرهنگستان زبان شكل گرفت و از آن ١٣٧٥ در سال فرهنگ جامع زبان فارسيفكر تدوين 
هاي مختلفي براي اجراي اين طرح عظيم به بحث  زمان به بعد با تشكيل جلسات متعدد، شيوه

نويسي و تعريف   يعني برگه جاي استفاده از روش معمول سنتي،  شد و سرانجام قرار شد به گذاشته
متوِن فارسي ) Corpus(ها، نخست پيكرة  براساس برگه) LU=lexical unit( واژگاني واحدهاي

  . در رايانه تشكيل شود و براساس آن واحدهاي واژگاني تعريف و فرهنگ تأليف گردد
عنوان طرح ملي، به تصويب  ، بهفرهنگ جامع زبان فارسي طرح تأليف ١٣٧٧در اواخر سال   

  : شدمعينشرح زير تعريف و اهداف آن  يد كه به شوراي پژوهشهاي علمي كشور رس
اين فرهنگ، حاوي كلية .  فرهنگ جامع بر مبناي يك بانك اطالعاتي و واژگاني:تعريف طرح

 -ها تا زمان حاضر ترين نوشته  از قديمي-در آثار مكتوب زبان فارسي هايي خواهد بود كه  واژه
 نوع دستوري، معاني،  از نظر تلفّظ،(ريك از آنها اند و اطالعات مختلفي را دربارة ه كار رفته به

 . دهد دست مي به) ريشه تاريخي و جز آنها
جانبه از واژگان زبان   هدف از تدوين اين فرهنگ، ارائة تصويري همه:اهداف و دستاوردهاي طرح

 يابي به انواع اطالعات واژگاني آن فارسي در طول تاريخ تكوين اين زبان و ايجاد امكان دست
 فارسي و  هاي زبان اي درزمينة واژه گونه مطالعه اين فرهنگ مأخذي خواهد بود براي هر. است

 .تواند منشأ تأليف يك رشته فرهنگهاي خاص، قرار گيرد مي
نويسي، با پشتوانة اعتباري كه شوراي پژوهشهاي علمي كشور  شوراي علمي گروه فرهنگ  

گي تشكيل پيكرة متون زبان فارسي را بررسي كرد بود چگون براي اجراي اين طرح درنظر گرفته 
شود و با   متن تعيين شده، تصوير گرفته ٥٠٠از ) Scanner(و قرار شد به كمك دستگاه پويشگر 
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 متن تحليل شود و واحدهاي واژگاني در دسترس قرار گيرند و فرهنگ OCRافزار  استفاده از نرم
  .جامع براساس شواهد متون تأليف گردد

مشورتهاي مجري اصلي و همكاران طرح با متخصصان رايانه و بازديد از چند پس از   
افزار فرهنگ جامع  هايي را دارا بودند، مشخصات نرم اي، كه سابقة كار در چنين زمينه شركت رايانه

  :ترين آنها عبارتند از  شد كه مهممدون
نتيجه داشتن بانك اطالعات شده، امكان عمليات ويرايشي و در سازي متون تايپ امكان ذخيره. ١

  .لغات و متون زبان فارسي
 .امكان مقابله و پردازش اطالعات و ثبت اطالعات تكميلي در پيكره. ٢
 .و نيز در بانك واژگان به كمك موتور جستجو) و حواشي متن اصلي (امكان جستجو در متن . ٣
هاي فشردة   لوح  شبكة داخلي،افزار به صورتهاي مختلف از جمله بر روي امكان اجراي اين نرم. ٤
)CD (مستقل و اينترنت. 

نويسي به اين نتيجه رسيد كه شيوة تدوين  ش شوراي علمي فرهنگ١٣٧٩اما از نيمة سال   
فرهنگ جامع را تغيير دهد؛ زيرا تشكيل پيكرة متون زبان فارسي در رايانه و تدوين فرهنگ جامع 

يافته از سوي سازمان پژوهشهاي  كه با اعتبار اختصاصبراساس آن، نيازمند اعتبار مالي گزافي بود 
بود،  نويسي قرار داده  اي كه فرهنگستان زبان در اختيار گروه فرهنگ علمي كشور و نيز بودجه

سبب برخي مشكالت اداري و فني و مبهم بودن دورنماي  علّت و نيز به  همين  به. تناسب نداشت
ر تدوين فرهنگ جامع با استفاده از روش مرسوم و سنتي شد كه كا اي، تصميم گرفته  كار رايانه

همه، قرار شد تشكيل پيكرة متون زبان فارسي در رايانه همچنان در دستور  با اين. سريعاً آغاز شود
  .كار مهم نيز در زمان مقتضي تحقّق پذيرد باشد تا اين  نويسي قرار داشته  كار گروه فرهنگ

شوراي گسترش زبان «ال گذشته قرار بود اين طرح در  دو س شايان ذكر است كه در يكي  
 علل نامعلوم اجراي آن  شد، ولي به به مرحلة اجرا درآيد و گامهاي نخستين آن نيز برداشته» فارسي

 پيكرة كاملي از  ويژه آمريكا و اروپا،  به بسياري از كشورهاي پيشرفته،.  است ظاهراً متوقّف شده
اي از غالب متون عربي نيز  اي رايانه ر رايانه دارند؛ حتي پيكرهمجموعة ميراث ادبي خود را د

   صورت رايگان در اينترنت در دسترس پژوهشگران است تشكيل شده و سالهاست كه به
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، ولي تا اين زمان، مسئوالن فرهنگي مملكت ما گويا هنوز به )com.alwaraq.wwwگاه  وب(
  . اند  تشكيل پيكرة متون زبان فارسي در رايانه پي نبردههميتا

  : مرحلة عمدة زير است شيوة سنتي معمول، داراي سه  تدوين فرهنگ جامع زبان فارسي به
) كلمات، تركيبات، اصطالحات(انتخاب متون كهن زبان فارسي و گزينش واحدهاي واژگاني . ١

گير و  سو بسيار وقت نويسي آنها از يك و شواهد و برگهگزينش همة واحدهاي واژگاني متون : آنها
رو،  ازاين. شد نگار با انبوهي از شواهد غيرضروري مواجه مي پرهزينه بود و از سوي ديگر تعريف

اي را براي گزينش واحدهاي  د، ضوابط ويژهمتعدنويسي در جلسات  گروه فرهنگ شوراي علمي
 داشتن و نامتعارف بودن واحد واژگاني بود؛   تشخّصترين آنها درنظر گرفت كه مهم واژگاني 

كردند كه از نظر تلفّظ،  اي را گزينش مي كه پژوهشگران، آن دسته از واحدهاي واژگاني معني  بدين 
براي دسترسِي .  فارسي معيار امروزي متمايز باشند امال يا نقش دستوري نسبت به زبان معني، 
 چه متعارف و چه - ديگر قرار شد، همة واحدهاي واژگانينگاران به واحدهاي واژگاني تعريف

. هاي گوناگون و قرنهاي مختلف گزينش شوند  برخي از آثار مهم زبان فارسي در حوزه-نامتعارف
تها پيش، همة مداخل اصلي و فرعي برخي از فرهنگهاي معتبر فارسي مانند مد ديگر از  از سوي

نجفي تايپ  ابوالحسن   فرهنگ عاميانهودا، فرهنگ معين نامة دهخ  لغت آنندراج، فرهنگ نفيسي،
 مداخل  عالوة مداخلي كه از متون استخراج خواهند شد،  بود كه مجموعة اين مداخل به شده

  . فرهنگ جامع را تشكيل خواهند داد
: نويسند ترتيب بر روي برگه مي پژوهشگران اطالعات زير را به: نويسي واحدهاي واژگاني برگه. ٢

 .كتاب، شمارة جلد و صفحه مدخل، زيرمدخل، شاهد، نام كتاب، سال تأليف سر
  .ها براساس برگه تعريف واحدهاي واژگاني. ٣
 

  اي نويسي رايانه نويسي به برگه تغيير شيوة تأليف فرهنگ جامع از روش سنتي برگه

 فرهنگستان نويسي با پشتوانة اعتبار سازمان پژوهشهاي علمي كشور و بودجة جاري گروه فرهنگ
 متن زبان فارسي به تعداد ١٧٦ش توانست گزينش واحدهاي واژگاني از حدود ١٣٨٢تا تابستان 

نويسي كند و در مجموع   متن را برگه١٠٨ صفحه را به پايان برد و از آن ميان ٨٤٦٠٠حدود 
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يجه نويسي به اين نت  از اوايل همين سال، شوراي فرهنگاما. آورد  برگه فراهم ٩٤٣٠٠٠حدود 
ويژه  ها و سهولت و سرعت در كارهاي مقدماتي فرهنگ جامع، به رسيد كه براي امنيت بيشتر برگه

نويسي  همين منظور، بخش رايانه در گروه فرهنگ به . ها، از رايانه استفاده شود الفبايي كردن برگه
و قرار شد تا عنوان سرپرست تشكيل شد  نگار و يك متخصص رايانه به متشكّل از چهار حروف

افزون بر .  وارد رايانه شوندExcel با استفاده از برنامة   است، هايي كه تاكنون فراهم شده همة برگه
كردند، زير نظر بخش رايانه  نويسي مي صورت دستي برگه اين، همة پژوهشگراني كه تا آن زمان به

واسطة برگه،  نها را بيآموزش ديدند و از آن پس واحدهاي واژگاني متون و شواهد و ارجاع آ
  . كنند مستقيماً از متن وارد رايانه مي

 ١٨٣گزينش شده و واحدهاي واژگاني )  جلد٤١٣( عنوان ٢٩٧تاكنون واحدهاي واژگاني   
  . است  واحد وارد رايانه شده١٧٠٠٠٠٠به تعداد )  جلد٢٢٩در (كتاب 
هاي خود نيز باشد   همة واژهتواند شاهدي براي از سوي ديگر، با توجه به اينكه هر شاهد مي  
اي كه تاكنون تشكيل شده   واژه است، پيكره٢٠طور ميانگين هر شاهد حاوي حدود  و به

  .  واحد واژگاني و شواهد مربوط به آن را دربردارد٣٤٠٠٠٠٠٠
  

  قابليتهاي پيكرة واحدهاي واژگاني و شواهد آنها در رايانه براي پژوهشهاي گوناگون

اي از واحدهاي واژگاني متون و شواهد و ارجاع آنها  راي نخستين بار پيكرهنويسي ب گروه فرهنگ
 جامع زبان  فرهنگاين پيكره گذشته از آنكه منبعي غني براي تأليف . است  در رايانه فراهم آورده 

 الفاظ، اشخاص، مكانهاي   است، راه را براي هرگونه جستجوي واحدهاي واژگاني،فارسي 
نجوم، (هاي گوناگون  ها و رشته ها، اصطالحات و تعبيرات شاخه اهب و فرقه نام مذ جغرافيايي،

برخي از .  است در مداخل و شواهد هموار كرده) شناسي، تصوف و جز آنها پزشكي، گياه
  : شرح زير است ترين قابليتهاي پيكره به  مهم

د، نام كتابها و بندي و جستجوي تركيبي در همة سرمدخلها، زيرمدخلها، شواه قابليت طبقه. ١
  .در متون قرن پنجم هجري» تيغ«تاريخ تأليف آنها؛ مثالً كاربرد واژه 
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سازي همة سرمدخلها، زيرمدخلها و شواهد براساس تاريخ تأليف كتابها يا  قابليت مرتب. ٢
 .از متون قرن چهارم تا دوازدهم هجري» استوار«حروف الفبا؛ مثالً كاربرد واژة 

 و جمله در سرمدخلها، زيرمدخلها و   عبارت حرف، واژه، يگزيني هرگونه قابليت جستجو و جا. ٣
 .متن شواهد منثور و منظوم

لحاظ معنايي در طول تاريخ زبان فارسي؛ مثالً تحول معنايي  ها به  الت واژه تحوبررسي تغيير و. ٤
 .»زخم«واژة 

 . اً خروج آنهاها به زبان فارسي و احيان تعيين تاريخ تقريبي ورود برخي واژه. ٥
بندي و استخراج پيشوندها، پسوندها، ميانوندها و هرگونه عنصر واژگاني  قابليت جستجو، طبقه. ٦

 .دارند» ناك«هايي كه پسوند  و دستوري؛ مثالً واژه
توان  براساس اين پيكره مي. قابليت جستجو و استخراج همة مصادر بسيط و مركب فارسي. ٧

 . مركب را با يكديگر سنجيدميزان كاربرد افعال بسيط و
بندي تاريخي سرمدخلها، زيرمدخلها و شواهد منثور و منظوم در هر دورة زماني؛  قابليت طبقه. ٨

بندي پيش از سال  بندي از سال موردنظر به بعد، طبقه ، طبقه بندي بين دو سال مختلف طبقه: مانند
 .بل از قرن مورد نظربندي ق بندي از قرن موردنظر به بعد، طبقه موردنظر، طبقه

 .بنديهاي مختلف زماني و غيره ها و عبارتها با طبقه قابليت هرگونه تحليل آماري و بسامدي واژه. ٩
 .در متون مختلف» سليمان«قابليت پژوهش در نام اشخاص؛ مثالً كاربرد نام . ١٠
 .»همدان«هر كار رفته در متون؛ مانند كاربرد ش قابليت پژوهش در نامهاي جغرافيايي به. ١١
و فرقة » تازي«كار رفته در متون؛ مثالً كاربرد قوم  قابليت پژوهش در نامهاي اقوام مختلف به. ١٢

 . در متون» زنديق«
تواند  ها با يكديگر در متون فارسي و از اين لحاظ جستجو در پيكره مي نشيني واژه بررسي هم. ١٣
 : توجه فرماييدشاهنامهبيت زير از ن متون فارسي كمك شاياني كند؛ مثالً به مصححابه 

  دل به شادانبر او برگذشتند     پرستنده پنجاه و خادم چهـل
راستي در    بهمصححدارند و » دل شاداب« ضبط شاهنامههاي  در مصراع دوم، بيشتر نسخه  

ن تواند با اطمينا كند، ولي با مراجعه به پيكرة متون مي  ترديد ميدل شاداب و دل شادان به گزينش 
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جا   زيرا در اين پيكره همه  را انتخاب كند؛دل  بهشادان ها يعني  بيشتري ضبط درست اقليت نسخه

  .دل با شاداباست نه   آمده دل با شاداندر متون كهن 
خوبي بهره برند؛  توانند در پژوهشهاي خود از اين پيكره به مي) فولكلور(محقّقان فرهنگ مردم . ١٤

را در متون منثور و منظوم فارسي » اسپند«و » چشم زخم«ي ارتباط ميان سادگ توانند به  مثالً مي
 .دريابند

تغيير « فارسي؛ مثالً فعل مركب  ها در طول تاريخ زبان بررسي نقش دستوري برخي واژه. ١٥
 . است ي است و در دوران متأخّر به فعل الزم تبديل شدهمتعددر متون كهن » كردن

هاي بيگانه و تعيين تقريبي زمان ورود آنها به زبان فارسي و احياناً  هقابليت جستجوي همة واژ. ١٦
 . اند  مشخص شده*هاي بيگانه با  در اين پيكره همة واژه. خروج آنها

فارسي، مثالً اين  ها در طول تاريخ زبان  امكان آگاهي از افزايش يا كاهش بسامد كاربرد واژه. ١٧
 در متون كهن  گيري در فارسي معاصر، معني خرده به» ايراد «دهد كه واژة پركاربرد پيكره نشان مي

در » قدردان«توان گفت كه واژة پركاربرد  است، و يا با استناد به پيكره مي كمتر كاربرد داشته 
 . است فارسي معاصر، در گذشته چندان كاربرد نداشته

فتن عنوان كتاب يا نام  بيت، مصراع يا بخشي از مصراع براي يا جستجوي يك جمله، عبارت،. ١٨
 .نويسنده يا گويندة آن

سادگي بيتها يا  توان به  همچنين براساس اين پيكره مي.  ادبي امكان كشف اقتباسها و سرقتهاي. ١٩
 لبيبياند؛ مثالً يك بيت در يك منبع به  اشعاري را يافت كه به دو يا چند شاعر مختلف منسوب

 در اختالفهاي ميان ملچنين از مقايسة اين دو بيت و تأ هم. زينبيمنسوب شده و در منبع ديگر به 
و در بيت » سماع زماني«جاي  در بيت منسوب به زينبي به» زني رباب«توان از ضبط درست  آنها مي

 . منسوب به لبيبي آگاهي يافت
 .امكان پژوهش در آواشناسي زبان فارسي. ٢٠
بندي دستوري و  منظور طبقه به ) coding ( رمزگذاري قابليت ايجاد و ورود هرگونه سيستم. ٢١

  . تركيبات و عبارات ها،  صرفي واژه
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  احتمال انتقال همة اسناد فرهنگ فارسي ناتمام مركز نشر دانشگاهي به فرهنگستان زبان

شد و تا   گذاشته ١٣٦٥هاي تدوين فرهنگ فارسي مركز نشر دانشگاهي در سال  نخستين پايه
پس از آن، كار تدوين فرهنگ و . ليه گذشتو چارچوب كار و مواد خام ااوايل دهة هفتاد به تهية

   سرويراستاري مهندس هاي علمي و تخصصي به هاي عمومي معاصر و نيز واژه نگاري واژه تعريف
 رمان و اثر ادبي از نويسندگاِن ٢٠٠هاي عمومي براساس بيش از  پيكرة واژه. كافي آغاز شد علي 

نظران هفتاد رشتة علمي نيز زير نظر  ترين استادان و صاحب  و برجستهاست معاصر تشكيل شده 
گذشته . اند رشتة خود را گزينش و تعريف كرده هاي تخصصي مربوط به  سرويراستار فرهنگ، واژه

هاي فارسي از ديگر كارهاي انجام  شناسي واژه ها و ريشه ها و پيشه نگاري حرفه از اينها، تعريف
، كه تدوين و تكميل اين ١٣٨٣تا اواسط سال . است  نگ فارسي مركز نشر بوده يافته در گروه فره 

هاي علمي،  واژه عمومي معاصر،  هاي   درصد از واژه٦٥ داليلي متوقّف شد، بيش از  فرهنگ بنا به
نگاري شده و برخي از آنها ويرايش شده و شماري ديگر در  ها تعريف ها و پيشه تخصّصي، حرفه 

  .اري استمرحلة ويراست
نويسي فرهنگستان، متون فارسي را از آغاز زبان   شد، گروه فرهنگ  گونه كه پيشتر گفته همان  

تدريج  ش، در دستور كار خود دارد و قرار بود متون پس از اين تاريخ نيز به١٣٠٠فارسي تا سال 
ه در اين مورد وارد رايانه شوند؛ ولي با تلفيق فرهنگ ناتمام مركز نشر با فرهنگ فرهنگستان، ك

است، تأليف فرهنگ جامع زبان فارسي با شتاب  توافق اوليه بين اين دو نهاد صورت گرفته 
  .بيشتري به انجام خواهد رسيد

  
  نتيجه

 دارند، بر اين باورند كه همة فرهنگهاي فارسي كه تاكنون  كه در زبان فارسي تخصّص كساني
به  ( سخن فرهنگ فارسي و جديدترين آنها گ معينفرهن، نامة دهخدا لغتاند، مانند  تأليف يافته

 فارسي  هاي مختلف ناقصند و كل واحدهاي واژگاني زبان از جنبه) انوري سرپرستي دكتر حسن 
 فرهنگي جامع  نويسي فرهنگستان براي تأليف را از آغاز تا امروز دربرندارند؛ ولي گروه فرهنگ
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نظيري را براي اجراي  هاي نوين و بي اشته و شيوه فارسي تاكنون گامهاي استواري برد براي زبان
  .  است كار بسته آن به

 ٤١٣( متن ٢٩٧نويسي از ميان متون زباني فارسي تاكنون واحدهاي واژگاني  گروه فرهنگ  
 واحد را ١٧٠٠٠٠٠ تعداد  به)  جلد٢٢٩( متن ١٨٣ پايان رسانده و واحدهاي واژگاني  را به) جلد

تواند شاهدي براي  از آنجا كه هر شاهد مي. است  آنها وارد رايانه كرده همراه با شواهد و ارجاع
باشد، با   واژه را دربر داشته ٢٠طور ميانگين هر شاهد  هاي خود نيز باشد و چنانچه به همة واژه

 ١٧٠٠٠٠٠٠اي كه تاكنون تشكيل شده، مشتمل است بر حدود  حذف شواهد تكراري، پيكره
اكنون اين پيكره، تحول شگرفي را در تحقيقات مربوط  هم. بوط به آنواحد واژگاني و شواهد مر

  .  است به زبان و ادب فارسي پديد آورده و راه را براي انواع پژوهشها هموار كرده
 متن فارسي را، از آغاز رواج زبان ٦٠٠نويسي گزينش واحدهاي واژگاني  گروه فرهنگ  

 دستور كار خود دارد و چنانچه اعتبار كافي براي اين فارسي تاكنون، و ورود آنها را به رايانه در
  در آن. گردد  اجراي اين طرح تكميل مي١٣٨٥شود، حداكثر تا پايان سال  طرح در نظر گرفته 

از آنجا كه . آيد  واحد واژگاني و شواهد آنها در رايانه فراهم مي٥٦٠٠٠٠٠اي بالغ بر  صورت پيكره
 واژه ٢٠طور ميانگين هر شاهد  هاي خود نيز باشد، و به  واژهتواند شاهدي براي همه هر شاهد مي

 واحد ٥٦٠٠٠٠٠٠را دربردارد، با حذف شواهد تكراري اين پيكره مشتمل خواهد بود بر حدود 
مجموعة مذكور گذشته از آنكه مبناي تأليف فرهنگ . واژگاني و شواهد و ارجاع آنها در رايانه

 آمادة تهيه  عنوان يك بانك اطالعات بسيار غني، تواند به ميجامع زبان فارسي قرار خواهد گرفت، 
صورت  تواند هم به اين پيكره مي. افزاري براي پردازشهاي مختلف باشد و تدوين هرگونه نرم

هاي جهاني در دسترس  و هم در قالب يك پيكرة زباني در شبكه) CD: لوح فشرده(مستقل 
نگاري   تعريف١٣٨٤نويسي از آغاز سال  فرهنگشايان ذكر است كه گروه . همگان قرار گيرد

. واحدهاي واژگاني را همراه با ارائة كار تكميل پيكرة واحدهاي واژگاني آغاز خواهد كرد
 تا ١٣٨٤ سال، از ١٠نگاري و تدوين و تأليف فرهنگ جامع زبان فارسي  شود تعريف بيني مي پيش

  .  جلد منتشر شود٢٠طول انجامد و در  به١٣٩٣پايان 


