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كردن   است؛ معلوم» فرهنگ كردن مخاطبان يا كاربران  معلوم«نويسي  نخستين اصل در فرهنگ
هاي فرهنگي، شغلي يا اجتماعي قرار است از فرهنگ   سطح سواد و عالقه اينكه چه افرادي با چه

دست آورند و فرهنگ تا چه حد بايد پاسخگوي نيازشان  از آن اطالعات واژگاني به ،استفاده كنند
  . باشد

و » درستي شناسايي كند  را به محدودة كار خود« نويس دومين اصل اين است كه فرهنگ  
 ؛حال از آن محدوده تجاوز نكند  عين امكان كارش در آن محدوده كامل باشد و در بكوشد تا حد

كند و  تعريف مي معرفي و  گيرد كه آنها را در فرهنگ  هايي بهره ها تنها از كلمه  واژهتعريف مثالً در
ها  بندي موجودات، يا شناسنامة دستوري واژه ها، رده است ريشة واژه يا، اگر قرار. نه چيزي بيشتر

  . يك شيوه رعايت شود  سراسر فرهنگ به كار در  شود، بايد اين  داده
اي موجب  نويس بايد مراقب باشد تا تعريف او از واژه فرهنگ. ستا» دقت«سومين اصل،   

 با كمپوت متفاوت و مرباب با مارماالد، يا تعريف ر تعريف مثالً( مشتبه شدن با واژة ديگر نشود
  ). حال تمايز آنها باشد  عين موجب شناسايي و در
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 اضح و براي اكثريتتعريفها تا حد امكان بايد و. است» سادگي و وضوح«چهارمين اصل   
ترين   بنابراين، تعريف بايد شامل آشكارترين و ملموس؛فهم باشد  نخستين وهله قابل كاربران در

  . هاي مشابه متمايز كند ويژگيهاي واژة مورد تعريف باشد، تا هم آن را مشخص و هم از ديگر واژه
يعني، . عايت شودسراسر فرهنگ ر ، كه بايد در»دستي است هماهنگي و يك« پنجمين اصل  

معروف به  جزء، يا از  مانند حركت از كل به( شيوة تعريف و بيان در سراسر فرهنگ يكسان باشد
ها  ، يا شيوة تعريف واژه)آن كردن تعريفها و مانند غيرمعروف، ذكر شناسنامة دستوري، شيوة جدا

  ).و مانند آنو مادر، شمال و جنوب، چنار و نارون، زيبايي و زشتي  مانند تعريف پدر(
گوناگوني وجود دارد، كه هريك داراي مزّيتها و درنتيجه   هاي نويسي شيوه فرهنگ البتّه، در  

 جانور( اسبدادن كاربرد آن، مانند  ها از طريق نشان  معرفي واژه:جمله است از آن. هواداراني است

 مشروبادفهاي آن، مانند  يا از طريق معرفي متر؛)رود كار مي سواري و ترابري به  كه براي  اهلي

 همچنين، از طريق معرفِي ؛)آنچه گرم نيست (سرديا نفي متضاد آن، مانند ) نوشيدني، نوشابه(

  ). از پرندگان شكاري( ، عقاب)از اسباب غذاخوري( قاشق  مانندگروه، رده يا جايگاه آن،
آشكارترين كه شامل  صورتي  به،ترين روش، تعريف واژه است ترين و شايد قديمي رايج  

 جامع و  اصطالح، تعريف  حال آن را از چيزهاي ديگر متمايز كند؛ به  عينر ويژگيهاي آن باشد و د
. است  شدهنقد  و  دانان بحث ويژه از سوي منطق  اين روش هم در روزگار ما، به اما.واژه مانع هر

تعريفي،  ع وجود ندارد و هرمان و  ها تعريف جامع اند كه براي بسياري از واژه اين عقيده جمعي بر
 مثالً وقتي ؛روست به ضهايي رواحتّي تعريفهاي علمي هم با اعتر. انجامد گويي مي نوعي به همان  به

 اگر كسي  كهگويند  مي،»گوشتخوار از تيرة سگسانان  اهلي جانور«: گوييم  ميسگدر تعريف 
يند، اهلي است، گوشتخوار است و ب  ميكنونباشد، از كجا بداند جانوري كه ا  تاكنون سگ نديده

ناپذير  جدايي صورت بخش الزم و  دليل، ناگزير تصوير به  همين  كدام است؟ به  تيرة سگسانان
  ياري تعريف شتافته  الكترونيك، صوت و حركت هم به است و حتي در نشر  فرهنگ مطرح شده

  . شود هنگام تعريف مثالً قناري، آوازش هم پخش مي است و در 
اموال و  جمع   نوعي صاحب  حال، به هر  در،باشد  برگزيدهكه روشي   هر،نويس رهنگف  

 از. كردن فهرست دقيقي از موجودي واژگان يك زبان يا حوزة معيني از آن است  كارش آماده
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تغيير البته كند و  است تغيير  طول زمان ممكن ظ يك واژه دركه معني، كاربرد و حتي تلفّ آنجا
دليل   همين  شايد به. شويم  كند تا از چگونگي اين تغييرها آگاه نگ زبان به ما كمك ميكند، فره مي

گيرد و تعدادي  سازي، تأليف فرهنگها رونق مي باشد كه پس از هر رويداِد تاريخي مهم و دوران
ترين  قتوان پررون مي  ،لحاظ را، از اين  اسالمي  از انقالب  پس  دوراِن . شود فرهنگ تازه تأليف مي

ايران دانست؛ تعداد فرهنگهاي تأليف شده در آن از هر دورة  نويسِي فارسي در عصِر فرهنگ
نويسي بوديم و كار  اين دوره من و همكارانم از آغازگران فرهنگ در. است   ديگري بيشتر بوده

تحليل گروه خيلي زود به    ايناما. كرديم  نفري آغاز١٠ -١٢ يك گروه با ١٣٦٠ خود را در سال
  . رفت و به سه تن كاهش يافت

نويسي كتابهاي علمي  در بنياد فرهنگ ايران با برگه ١٣٤٥ سال نويسي را در  فرهنگ،نگارنده  
 است؛ در   داشته كرد و در همة سالهاي پس از آن دغدغة زبان علمي و فني فارسي را قديم آغاز

گهايي در حد توان خود همكاري و نشر چنين فرهن تدوين و و پژوهش كرده و در راه كار  اين
  . است  ياري كرده

اتّفاق همكارانم كار   روزي كه به. ديگر است و توانستن چيزچيز خواستن يك   
هاي  نويسي عبارت بود از مقداري تجربه نويسي را آغاز كرديم، معلومات من در فرهنگ فرهنگ

ي، تركي، عربي، انگليسي و سه زبان و چند فرهنگ فارس -شخصي و اطالعات اندكي كه از دو
دو همكار ديگرم هم كه . دست آورده بودم   به،طور سرسري  هنگام مراجعه و به   كه به،فرانسه

  . نويسي نداشتند كارشناس زبان انگليسي از دانشگاههاي ايران بودند، هيچ تجربة فرهنگ
اول فارسي در هيچ هاي رايج و متد بوديم كه بسياري از واژه  ما در آن هنگام متوجه شده  

بنابراين، . هاي علمي و فني هم غالباً غلط، ناقص يا بسيار مبهم است فرهنگي نيست و تعريف واژه
هيچ دستنامه، درسنامه، يا   كه آنجا  ازاما. كرديم با نيت پاسخ گفتن به اين دو نياز كار را آغاز

شد و   مي  پرداخته كار  ساس آن بهبرا و  تنظيم  كاري  دسترس نبود، هربار روش راهنماي علمي در
در آن زمان تنها دو مقاله دربارة . خورديم، روز از نو و روزي از نو بست برمي چون به بن

فرهنگ فارسي مقدمة  نفيسي در فارسي ديده بودم، يكي از شادروان سعيد  زبان نويسي به فرهنگ
ها،  ظ واژههمچنين براي بررسي تلفّ .نامة دهخدا لغت و ديگري از شادروان سليمان حييم در عميد
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گياهان و جانوران در   فارسي مربوط به شناسي آنها و يافتن منابع معتبر دستوري آنها، ريشه  ماهيت
  . اي وجود نداشت اهل فن چاره   و اغلب جز مراجعة مستقيم بهشديم ميرو  هر قدم با مشكل روبه

 شود؟ كدام اليه از زبان گروهي تدوين   هدر برخورد با پرسشهايي، از قبيل فرهنگ براي چ  
هاي بيگانه چه  كدامند؟ در مورد تلّفظ و معني واژه ها گردآوري واژه  كار برد؟ منبعهاي را بايد به 

و   كرد؟ تفاوتهاي معنايي و دستوري يك واژه را چگونه بايد تفكيك كرد؟ تفاوت مدخل بايد
هايي باشد؟ در مورد هر واژه چه اطالعاتي  ع واژهزيرمدخل چيست؟ بايدها و نبايدها شامل چه نو

حال امكانات و   عين در  و،شود؟ شاهدها را چگونه بايد برگزيد؟ با سنجيدن اولويتها  بايد داده
زبان فارسي امروز باشد،   شود مربوط به كه تأليف مي  شد، فرهنگي  گرفته  هايمان، تصميم توانايي

). است ٦٠ اوايل دهة  بحث مربوط به(برند  كار مي  به٥٠ و٤٠، ٣٠ هاي يعني زباني كه نسل دهه
، رود كار مي هاي گروهي ايران به نوشتار كه در رسانه  گفتار و رسمي معيار يعني زبان   زبانهمچنين

   .عنوان سبك كار انتخاب شد به
 توانستند منبعهاي مناسبي چنين انتخابي صورت گرفت، ديگر فرهنگهاي موجود نمي  وقتي  

  .يمپژوهي و جستجوهاي ميداني روي آورد ناگزير به متن گزيني باشند و براي واژه
زبان   شد كه در جامعة فارسي  شخصي با معلومات دبيرستاني درنظر گرفتههم فرهنگ  كاربر  

؛ از كند دهد و فيلم و تلويزيون تماشا مي خواند، به راديو گوش مي كند، روزنامه مي زندگي مي
بنابراين، . باشد  شد تا آن گروه از واژگاني انتخاب شود كه داراي كاربري عام  شيده كورو، اين
 اجتماعي  هاي گروه ، يا)نجاري، جوشكاري، داروسازي مانند( شغلي هاي  گروه  متعلق به  هاي واژه

 كنار )مانند شيرازي، مشهدي يا اصفهاني(هاي محلّي  ، همچنين واژه)جاهلها يا زندانيان مانند(
  .شد  گذاشته
چون كتابهاي درسي . گفتني است آغاز به دام ديگري افتاديم كه واژگان، در حين انتخاب در  
هاي نامربوط و تخصصي   كار خود برگزيده بوديم، اين كتابها انباني از واژهابععنوان يكي از من را به

تيم كه واژگان فارسي تي دريافمداز سوي ديگر، بعد از . شدند بودند، كه موجب آشفتگي كار مي
طي  واژه در  حوزة كاربردي يك است و  اندازي حال تحول و پوست آوري در صورت شگفت به
عاميانه، گفتاري، مستهجن يا رسمي   اي نتيجه، تعيين اينكه واژه در. كند مي تغيير  كوتاهي  تمد
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 كنونستهجن بود، ا سال پيش عبارتي م٦ -٧، كه تا »گيردادن« مثالً تركيب ؛است، دشوار شده
» زدن تو رگ« يا تركيب. است  ، عبارتي عادي شده»كردن مزاحمت ايجاد«و » پاپيچ شدن«معني  به

  . رود كار مي به» چيزي لذيذ  خوردن«مفهوم  به اكنون معتادان تزريقي بود،  اصطالح  كه در آغاز
 معين   فرهنگ را در يلهطو مثالً واژة ؛هاي بيگانه هم بغرنج است معني واژه موضوع تلّفظ و  
رسني كه . ٤؛  طويلة لؤلؤ،گردنبند رشتة. ٣؛  سمط،رشته. ٢؛ باال  مؤنث طويل، زن دراز. ١: ببينيد

؛ يا سيلو )خران قطار(خر   طويلة،قطار. ٦؛  آخور،اصطبل) فارسي. (٥ ؛بندند  پاي چارپايان بدان
(silo)جاي تلفظ متداول   بهsiluدا به ساكن كلر يا تراكتهاي فرنگي ابت ؛ با واژه.  

 است   شده  گرفته نظر زبانان در معني رايج آن مياِن فارسي فارسي و  ظ متداول، تنها تلفّارداين مو در
) مانند گاو، خر و اسب( و معني آن فقط جاي نگهداري دامها tavileو مثالً در مورد طويله تلفظ 

اي براي  حصور و معموالً سرپوشيدهفضاي م: نوشته شد، كه البته تعريف درستش اين است
 مابي ساكن، در آغاز دچار فرنگ   در مورد ابتدا بهاما ).از قبيل گاو، خر و اسب(نگهداري دامها 

  . در ويرايشهاي بعدي به تلّفظ رايج فارسي برگشتيم اماساكن را رعايت كرديم،  شديم و ابتدا به 
شد، چون نه در خود چنين   پوشي مشناسي چش شدن به ريشه  از وارددر شروع كار،  

كار متداول را   حتّي اين. صالحيتي سراغ داشتيم و نه صاحب صالحيتي را براي همكاري يافتيم
فايده دانستيم، چون  نادرست و بي... عربي، فارسي، تركي، فرانسه : اي بنويسيم برابر واژه هم كه در

  . خالي از دقت علمي بود
 دستوري، تعلق به سلسلة موجودات يا ريشة ماهيت  ه داراي چندين هايي را ك آغاز، واژه در  

» باز«  سه مدخل و صورت به »شير« مانند( آورديم  جداگانه صورت مدخلهاي  زباني بود، به
  ).صورت شش مدخل به

رو  زيرمدخل با برخي دشواريهاي ناشي از تحول زبان روبه كردن مدخل و مورد جدا در  
ميوه و آبليمو يا شستشو و  آب مانند( مله درمورد كسرة اضافه و واو عطفبوديم و هستيم؛ از ج

. ايم  آن اساس قرار داده تمايز را بر  از تلّفظ رايج امروزي پيروي كرديم و اين سرانجام،). گفتگو
 مانند پدر، دست، شسته(شود  ظ ميتعريف شد كه در يك وهله و بدون فاصله تلفّ اي  مدخل واژه
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است،    مدخل درست شده  اي به و آنچه را كه با پيوستن واژه...)  اهللاءبهادر، شستشو، انشارفته، بزن  
  ...).  داشتن، باد بهاري، برباد دادن  مانند دست راست، دست( گرفت مدخل قرار مي زير

  :قرار گرفتتوجه مورد ها، يعني بايدها، ويژگيهاي زير  در مورد انتخاب واژه
 ؛رواج و تداول. ١
 ؛در فرهنگهاي پيشيننشدن ضبط  .٢
 ؛...)شناسي، رياضيات،  مانند فلسفه، زيست( هاي خاص تعلق آن به مقوله. ٣
   :شد  نبايدها، ويژگيهاي ذيل درنظر گرفته  ها، يعني در مورد پرهيز از ضبط واژه و
   نداشتن و متداول نبودن؛رواج. ١
 ؛ در ميان گروه شغلي يا اجتماعي خاصفقط ،كاربرد. ٢
 ؛دشنام. ٣
 .داشتن بار تبعيض يا تنفر نژادي، قومي، جنسي و مانند آن. ٤

 درخور اتترين موضوع شد، يكي از مهم  اطالعاتي كه بايد دربارة هر واژه داده مياما  
  .شود نويسي مي  زيرا هم شامل مقولة تعريف و هم موضوعهاي فني فرهنگ؛بررسي بود

كاري   ، كه قرار گرفت استفادهمورد گذاري  راب اع،جاي آوانويسي در ويرايش نخست، به  
 در آينده تالش .توجه بيشتري شدآوانويسي به در ويرايشهاي بعدي . غيرعلمي و غيردقيق بود

  . تأكيدها و لحنها هم در آوانويسي توجه شود  شد تا به خواهد
المت جمع عالمت جمع توجهي نشد و تنها در ويرايش سوم بود كه ع  در دو ويرايش نخست به

  .هر واژه هم ذكر شد
اي در يك موضوع خاص كاربرد داشت، سعي شد مقوله ذكر شود تا معلوم گردد،  اگر واژه  

 ٢ و ١ هاي  مثالً در مدخل پيوند، شماره؛ديگر ردااست و نه مو  آن مقوله  اين تعريف مربوط به
پيوند (پزشكي    مربوط به٤ ، شمارة)پيوند درخت( مربوط به كشاورزي ٣ معني عام دارند، شمارة

سپس در زيرمدخلها اقسام پيوندها تعريف ). پيوند داتيو( شيمي است   مربوط به٥ و شمارة) كليه
  ...).از قبيل پيوند اسكنه، پيوند داتيو، پيوند زناشويي، پيوند قلب (است   شده
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واژه است،    دادن اطالعات نامربوط دربارة يك،يكي از شگفتيهاي برخي فرهنگهاي فارسي  
اينها . لكول آبواز قبيل دستور پختن سمنو، دستور تغذية قناري، يا بيان تركيب شيميايي م

است   كاركرد فرهنگ تنها اين. المعارفي است و هيچ ربطي به فرهنگ زبان ندارد  ة اطالعات داير

 واساري حي  اي باشد كه او به گونه  فالن واژه چيست و توصيف بايد به:كاربر بگويد  كه به
مانند شكل، بو، رنگ، كاربرد، (پنجگانه و پردازش ذهني بتواند آن واژه را دريابد و نه بيش از آن 

  ...). چيزي يا جايي  حالت، تعلق به
عنوان شاهد براي كاربرد واژه   بهابياتيفارسي معمول است كه بيت يا   در فرهنگهاي  

 مثليديگر و  است و زبان نوشتار و گفتار چيز است كه زبان شعر يك چيز  واقعيت اين. آورند مي
هاي اخير سعي  دهه دليل، در  همين  به. »در تنگناي قافيه خورشيد خر شود«كه   است معروف 

  ولي، متوجه شديم كه متأسفانه زبان. گيري شود نويسان بهره شود از اثرهاي داستان مي
اي و بومي و بلهوسيهاي   گرايشهاي منطقه هميشه زبان معيار نيست و گاه از،نويسان هم داستان

خود را بيشتر بر واژگان  يم، و تأكيدددليل، دست به انتخاب ز  همين  به. كند شخصي پيروي مي
 بار ويرايش پنجداديم و طي  تصويري و گفتگوي مردم قرار صوتي و  هاي مطبوعات، رسانه

ها، كاستيها، ناهماهنگيها و  از لغزشيمكوشيد) است دست انتشار ويرايش پنجم در( اساسي
چون معتقديم (، تعريف با تصوير همراه گردد ردردي كه ضرورت داا و در موبكاهيمبغرنجيها 

نويسي فارسي تغييراتي   در شيوة فرهنگ،اين ترتيب   به.)فرهنگ زبان بدون تصوير ناتمام است
  .  بيش از اينساختيم، و نه چيزي تر آورديم و آن را به اصول علمي نزديك وجود به

تعيين نام دقيق . سال، درآغاز راه خويش است نويس فارسي، پس از هزار هنوز فرهنگ  
  ، فرهنگ...)ها، كرمها، پرندگان، ماهيان، خزندگان  علفها، گلها، حشره( گياهان و جانوران فارسي

نگ فارسي، فره  فارسي، فرهنگ بسامدهاي  شناسي زبان تاريخي زبان فارسي، فرهنگ ريشه
مصدري و  فارسي، فرهنگ تركيبهاي اسمي، وصفي و  ايراني، فرهنگ زبانزدهاي  گويشهاي  تطبيقي

فارسي   زبانبراي  كارآمد ي تأليف فرهنگةماي هنوز بايد تأليف شود تا دست، دهها فرهنگ ديگر
  .باشد
  


