
  

  

  

  

  

  نويسي در زبانِ فارسي دشواريهاي فرهنگ

  »فرهنگِ بزرگِ سخن« با نگاهي به تجربة 

  

  دكتر حسن انوري

  عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي

  و مؤلف فرهنگ بزرگِ سخن

  

  

نويس اگر بخواهد فرهنگي از روي فرهنگهاي ديگر بنويسد، كه متأسفانه امر رايجي است،  فرهنگ
اما اگر بخواهد فرهنگ را از متن زبان استخراج كند با .  روي ندارد شواري پيشكاِر چندان د

است تا   وجود نيامده  شود، چرا كه در زبان فارسي بانك واژگان به رو مي دشواريهاي فراواني روبه
  بانك واژگان چيست؟. نويسي، فرهنگ نوشت انش جديد فرهنگ بتوان بر پاية د

هاي هر متن  ي را از قرن سوم تا زمان حاضر به رايانه داده و واژه فارس اگر همة متون زبان  
كه  طوري مشخص شده و الفبايي شود و مورد استعمال هر واژه با شمارة صفحه مشخص گردد، به

موارد استعمال آن، جمله، عبارت يا بيتي را كه واژه در آنها  سهولت بتواند براي هر واژه،  هركس به 
توان  است، مي كار رفته  دست آورد و نيز معلوم كند كه هر واژه چند بار به بهاست،  كار رفته  به

  .است  گفت كه بانك واژگان زبان ايجاد شده 
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از آنجا كه زبان فارسي ميراثي است كه در طول زمان نسبتاً درازي زنده و پويا بوده و در   
 اين زبان كار كوچكي نيست كه است، ايجاد بانك واژگان حوزة وسيعي از جغرافيا كاربرد داشته 

قدم شود و كار   زمينه پيش دولت در اين يك مؤسسة خصوصي بتواند از عهدة آن برآيد؛ بايد
آوري يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي يا فرهنگستان زبان و ادب   وزارت علوم و فنهمت به

. يار همگان قرار گيرددر اخت) اينترنت ( فارسي انجام شود و حاصل كار از طريق شبكة جهاني
اي، ديگر خود نياز نخواهد داشت كه به  نويس فارسي با در اختيار داشتن چنين گنجينه فرهنگ
  .برداري از متون بپردازد فيش
خواهد فرهنگش را  حال نمي نويسي كه بانك واژگان را در اختيار ندارد و در عين  اما فرهنگ  

 بايد چيزي شبيه بانك زبان در محدودة كوچكتري از روي فرهنگهاي ديگر بنويسد، ناچار خود
هاي زبان را  يعني به متن زبان، زبان گفتاري يا نوشتاري يا هر دو مراجعه كند؛ واژه. وجود آورد به

نويسي  كند تا مواد خامي براي فرهنگ فهرست كند و در محدودة مواد خود، بسامد آنها را تعيين 
  .انجام داديم  فرهنگ بزرگ سخنن و همكارانم در تدوين وجود آورد و اين كاري بود كه م به

 متن از قدما، از زمان رودكي تا اواخر دورة ٢٥٠ منظور، حدود چهارصد متن شامل  به اين  
نويسان، و تعدادي روزنامه، مجلّه، و حتّي صفحة  ويژه رمان  متن از معاصران به١٥٠قاجار و 

 نكته اشعار گرديد كه  در انتخاب مجلّات به اين.  انتخاب شداالنتشار، هاي كثير نيازمنديهاي روزنامه
كامالً تخصصي انتخاب نشوند؛ زيرا اصطالحات علمي كامالً تخصصي در يك فرهنگ  مجلّات 

  .عمومي نبايد وارد شود
ويژه كساني كه واژگان محلي يك منطقة خاص  نويسهاي معاصر، به همچنين از آثار داستان  

اند، انتخاب نشد؛ چرا كه در زمينة آثار  سازي پرداخته اند يا احياناً خود به واژه هرا در آثارشان آورد
اگر يكي در بخارا و ديگري در قونيه و سومي در . توان حوزة جغرافيايي در نظر گرفت كهن نمي

 در مورد زبان اماشود،   محسوب مي  فارسي اند، جزء زبان تاريخي وجود آورده شيراز آثاري به
 فرهنگ سخن،لذا براي تدوين .  شود  ناچار بايد حوزة محدود جغرافيايي در نظر گرفته صر بهمعا 

عالوه بر بررسي . شد  تهراني، در هشتاد سال اخير، معيار  زبان معاصر محدود و منحصر به زبان
آثار مكتوب، مقداري هم كار ميداني صورت گرفت؛ چند تن از همكاران مأمور شدند كه با 
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ري، عطّاري، مكانيكي و مؤسساتي مانند بيمارستانها، نجا به صاحبان مشاغلي چون مراجعه
 گياهان از روي جعبة گياهان در  مثالً يادداشت اسم. هاي معمول در آنها را يادداشت كنند واژه

عالوه بر اين، از . عطّاريها، اصطالحات متداول پزشكي در بين عامه از روي تابلوها در بيمارستانها
شد هر واژه يا تعبيري را كه از مردم در كوچه و بازار يا از  دود بيست نفر از همكاران خواسته ح

شد  ييد ميأها وقتي از منبع ديگري ت  اين واژهةالبتّه هم. شنوند يادداشت كنند هاي گروهي مي رسانه
  .گرديد وارد فرهنگ مي

 وآنندراج،  ، فرهنگ جهانگيرير د  فرهنگها مانند شواهد منقول همچنين، شواهد منقول در  
عنوان مواد خام تلقي و آنها را در مواردي، جز مورد اشارة آن فرهنگها، نيز   بهنامة دهخدا لغت

  .شد استفاده 
نويسي،   تهيه كند، مرحلة دوم از كار فرهنگ شد، اي، از آنچه گفته  نويس سياهه اگر فرهنگ  

عنوان عنصر واژگاني قابل ذكر در فرهنگ بيايد؟  هانتخاب است؛ از اين سياهه چه چيزي بايد ب 
گويان هر زبان   طرف سخن از يك. گويند كه شناخت واژه، سهل و ممتنع است شناسان مي زبان
شناسان و  هاي زبان خود را از يكديگر بازشناسند و از طرف ديگر زبان توانند واژه سهولت مي به

 تعريفي جامع و مانع براي واژه، توفيق حاصل ةرائدارند كه هنوز در ا نويسان اذعان مي فرهنگ
  ١.اند نكرده
تر  اي كه در فرهنگ بايد بيايد از آن سخت  شناخت واژه شناخت واژه اگر سخت است،  
نويس  اي قابل نقل در فرهنگ لغت نيست و فرهنگ توضيح اينكه، بايد بگويم كه هر واژه. است

اي  واژه» شناسي ايران«: شود موضوع مثالي زده ميشدن  براي روشن. بايد دست به انتخاب بزند
شناسي، كه در  شناسي، يزدشناسي، ماسوله شناسي، فارس اما كرمان. است  است كه در فرهنگها آمده 

يك . هم نيامد» فرهنگ سخن«موجود بودند، در فرهنگها نيامده بود و در » فرهنگ سخن«سياهة 
ها را قياساً  ، دليل ديگر اين است كه اين قبيل واژهها كم بسامدند دليل اين است كه اين واژه

گنجد و شايد داليل ديگر  مي» شناسي ايران«دليل سوم اين است كه اينها در بطن . شود ساخت مي
اي را كه از نظر دستوري  نگار هر واژه فرماييد كه فرهنگ مالحظه مي. هم وجود داشته باشد

 بياورد و نكتة مهم، شكل تشخيص حدود ابقا و اسقاط شده و معنا هم دارد، نبايد درست ساخته 
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هاي قديمي هم آورده   واژهفرهنگ بزرگ سخناز اشاراتي كه شد، معلوم گرديد، كه در . است
 فارسي نوشته   دليل اين كار چيست؟ چرا در فرهنگي جامع كه امروز براي زباناما. است شده 
   شود بايد واژگان قديمي فارسي را هم آورد؟ مي

كه  ء بوده چنان دانند، تحول زبان فارسي در دورة اسالمي كُند و بطي كه همگان مي چنان  
  :  قابل فهم است تحصيالت خاصي داشته باشد اينكه نياز به ، زبان رودكي بدون ١١٠٠امروز بعد از 

  است خرد كاري   مرگ چنان خواجه نه    مـرد مـــرداي نـه هــمانا كـه مـرد
ـاز دادجــان گـــرام   كــالبـد تــيــره بـه مــادر ســـپــرد    ـي بـه پـدر ـب

ه مويي شكست بود او كه ـب بود او كـه زمـينـــش فشــرد    شـانه ـن ـه ـن   داـن
اي ندارد، نه تنها بايد در يك فرهنگ جامع  زبان را كه با زبان حاضر فرق عمده واژگان اين   

اينجاست كه . كرد عنوان شاهد نقل  ايي از اين زبان را بهه توان نمونه شود، بلكه مي عمومي آورده 
اي  توان فرهنگ جامع عمومي طلبد و نمي نگاري زبان فارسي ويژگي خاصّ خود را مي فرهنگ

البتّه لغات كامالً مهجور متون كهن را بهتر است به . باشد  كهن را نداشته  نوشت كه لغات متون
باشيم كه ناظر   داشته شاهنامه كرد، مثالً فرهنگ خاصّي برايفرهنگهاي تخصّصي اين متون واگذار  

  .حل مشكالت متن آن باشد به 
حدود ميان : نگاري فارسي، تعيين اين حدود است هرحال يكي از مشكالت فرهنگ  به  

  سخن  بزرگ فرهنگشيوة اتخاذ شده در . فرهنگهاي تخصّصي متون كهن و فرهنگ جامع عمومي
مثالً واژة . شود اند، در فرهنگ سخن آورده  اي مهجور را حداقل دو نفر آورده آن بود كه اگر واژه

است، استعمال اين  را خاقاني در آخرين بيت قصيدة معروف ايوان مدائن آورده » مهتوك«مهجور 
   اختصاصي  را به فرهنگ شد و بايد آن مي واژه اگر منحصر به اينجا بود، نبايد در فرهنگ آورده 

كار رفته، ناچار   هم بهتاريخ يميني چون در متون ديگر از جمله در ترجمة  اماواله داد،خاقاني ح
 اينكه  استعمال واژه در دو متن از متوِن مورد مراجعة همكاران، با توجه به.  شد  سخن وارد فرهنگ

ر كم بوده تا زمان حاضر بسيا  فارسي از زمان رودكي  منابع مورد استفاده نسبت به كلّ منابع زبان
  . است طور نسبي كاربرد فراوان داشته  تواند دليل آن باشد كه واژه در متون به است، مي  
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الخطّي   را با چه رسم نگار بايد تصميم بگيرد كه آن انتخاب شد، فرهنگ بعد از اينكه واژه   
در آرم و روي شناسي  توسط بنياد ايران» شناسي ايران«بنويسد، متصل يا منفصل؟ مثالً همين كلمة 

. است  شده و نون ايران به شين شناسي نچسبيده  يعني جدا نوشته» شناسي ايران«صورت  پاكت به
يعني نون را به شين . اند را سرهم نوشته» ايرانشناسي«و » ايرانشناس«، نامة دهخدا لغتاما در 
  اند؟  چسبانده
است؛ كدام   آورده شده  منفصل  د، شو شروع مي» ايران«كه با  هايي  واژه  همة  سخن نگدر فره  

زبان در  شناسي؟ فرهنگستان   و يا بنياد ايران سخن نامه يا شيوة فرهنگ  درست است؟ شيوة لغت
نويسي پيدا   در اوايل دهة هشتاد گرايش به سرهماما داشت   به جدانويسي اوايل دهة هفتاد تمايل

به انفصال و از انفصال به  ند بار از اتّصال وزارت آموزش و پرورش هم در نيم قرن اخير، چ. كرد
را بنا » زرد«.  كه نابساماني در ذات خود خطّ فارسي است است حقيقت آن . است  اتّصال گراييده 

ماجراي .  حروف، اجباراً بايد سرهم نوشت ذات را بنا به » سفيد«ذات حروف، اجباراً بايد جدا و  به 
شد با  كه در دهة هفتاد نوشته مي» سخن فرهنگ «. ناپذير است الخطّ ظاهراً ماجرايي پايان رسم

را هم  اما براي اينكه نظر عرف . ها را آورد توافق با نظر اولية فرهنگستان، شكل منفصل واژه
هايي كه اخيراً از آن   در تلخيصاما. شد  گذاشته  اول باشد، شكل متّصل در كنار شكل  رعايت كرده
  . است مد، بيشتر نظر اخير فرهنگستان رعايت شده  انتشار درآ فرهنگ به

ها  الخطّ آن، بايد تلفّظ واژه گيري درخصوص رسم بعد از اتمام مرحلة انتخاب واژه و تصميم  
هاي بسياري هستند كه دو يا  واژه.  فارسي تلفّظ استانداردي وجود ندارد در زبان. شد مشخص مي

هاي  ها، در كالسهاي درس، در رسانه ان گفتار، در خطابهسه نوع تلفّظ دارند و اين تلفّظها در زب
  .دهند صوتي به موجوديت خود ادامه مي

باره، تشخيص تلفّظهاي چندگانه و، در مرحلة دوم، تعيين اين نكته   مشكِل نخست در اين  
. داد آورد و كدامها را در مراحل بعد قرار عنوان تلفّظ ترجيحي اول  است كه كدام تلفّظ را بايد به

  .no (a,o) mudan يا na (e,o) mudan يا  ne (a,o) mudanمثالً
كه ترديد وجود داشت،  شد، اين بود كه در مواردي كار گرفته  روشي كه در فرهنگ سخن به  

كه در تهران  شد و از چند نفر از همكاراني  مي  يا عبارتي نسبتاً طوالني نوشته  در طي جمله» واژه«
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، درخواست ) است  جواني را در آذربايجان گذرانده نه مثل نگارنده كه دورة(بودند،   شده  بزرگ
دست  گوني آن به يا عبارت را بخوانند و به اين ترتيب تلفّظ تهراني واژه و گونه شد كه جمله  مي 

كرده و در  ديهيم منتشر شد كه آن را امري مغتنم تلقي گيتي  كار، كتاب خانم  در اواسط . آمد مي
  .شد موارد، به آن مراجعه ميتمام 
عالوه بر اين، دربارة تلفّظ و آوانگاري و چگونگي آوانگاري و اينكه با چه خطّي بايد نوشته   

  . كشاند شود، مشكالت بسياري وجود داشت كه ذكر همة آنها در اين مجال، سخن را به درازا مي 
در فرهنگها . اژه است ريشة سروةنويسي فارسي، ارائ يكي ديگر از دشواريهاي فرهنگ  

شود كه اصل و نَسب و منشأ واژه را مشخص  معموالً بعد از آوانگاري، ريشة سرواژه درج مي
منابع غني . شود زمينه با كمبودهايي مواجه مي نويس فارسي در اين  ولي متأسفانه فرهنگ. كند مي

كه گفته شود كه زبان  است  است و نيز بايسته   وجود نيامده  شناسي در زبان فارسي هنوز به ريشه
علت آنكه سرزمين ايران در چهارسوي عالم واقع شده و قرنهاي متمادي محِل  اقوام ايراني، به

 است، از زبانهاي ديگر اقتباس بسيار  عبور يا تهاجم اقوام گوناگون از شرق به غرب عالم بوده
هاي دخيل در آن  است كه واژه    است و درنتيجه، زبان فارسي در رديف زبانهايي قرار گرفته كرده

شد و بسياري اوقات   ميجستجوها  اي، روزها و بلكه ماه بعضاً براي يافتن ريشة واژه. بسيار است
  . رسيد هم اين تالش به نتيجه نمي

 يتشد، در مرحلة سوم نوبت به هو مشخص  بعد از آنكه آوانگاري و ريشة سرواژه   
 شود كه مشخص  اي به واژه داده كه نشانه ستوري اين است د  يتمراد از هو. رسد مي دستوري

:  در فرهنگها معموالً عبارتند ازيتهااين هو. شود چه ناميده مي) مقابل نحو(شود واژه در صَرف 
  . جمله، و بن فعل اسم، صفت، مصدر، فعل، قيد، اسم، صوت، شبه

حاصل مصدر و اسم  ن، يعني عالوه بر اين، در بعضي از فرهنگها از انواع اسم، دو نوع آ  
» ياي«مراد از حاصل مصدر، اسمي است كه در زبان فارسي با . كنند مصدر را نيز مشخص مي

توان مصدر را مترادف   مصدر دارد و در مواردي مي شود و معنايي نزديك به  مي مصدري ساخته
 و رهنگ فارسي معينف و انامة دهخد لغتدر .  حاصِل دانستن است كه» دانايي«آن آورد، مانند 

  اسم مصدر نيز به. است هايي اطالق شده   چنين واژه  حاصل مصدر بهفرهنگ بزرگ سخن
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كه از بن  هايي  اند، مانند واژه  گونه  دارند و معموالً بر چند هايي اطالق شده كه معناي مصدري واژه
 گريه، خنده، ناله، و يا از اند، مانند  شده ساخته) بيان حركت هاي  (eمصوت  مضارع فعل به اضافة 

هايي  اند، مانند دانش، بينش و جهش، يا واژه ش ساخته شدهِـ eˇs مضارع فعل به اضافة پسوند  بن
روند، مانند  كار مي  مذكور به هاي ارزش با واژه كه در زبان عربي مصدر هستند و در فارسي هم

كار  به» پرورش«ارزش و مترادف با  كه هم» تربيت«است يا » دانش«ارزش و مترادف  كه هم» علم«
  . رود مي

  هايي كه در زبان  در مواردي به واژهفرهنگ فارسي معين و دهخدا ةنام لغتبايد گفت كه   
كنند و بعد از آن  مي مصدر فارسي معني  دهند و به   مصدري مييتعربي مصدر هستند، ابتدا هو

مصدر  (علم: نويسند ند؛ مثالً معين ميكن  مي دهند و اسم مصدري معني  اسم مصدري مييتهو

 تغيير  هاي كامل  اختصاري به واژههاي تعالم ... [دانش، معرفت) اسم مصدر. (٣ ... دانستن. ١ ) متعدي

نك تسليم، تسميط، (دهد  نمي واژه   به   مصدري اسم  يت هم اصالً هو در مواردي]. است داده شده 
  ...). تسنن و
 شد، زيرا   اسم مصدري دادهيتها هو از ابتدا به اين قبيل واژه سخن  بزرگ  فرهنگدر   

شود كه عالمت مصدري فارسي  هايي بايد داده  به واژه  مصدري در يك فرهنگ فارسي يتهو
در فارسي فقط جنبة اسم .  فارسي هستند نه در زبان» مصدر«ها در زبان عربي  اين واژه. دارند

ها اعمال دستور زبان يك زبان در زبان ديگر   به اين واژه مصدريويتمصدري دارند و دادن ه
  .  شود است و درواقع نوعي كاپتيوالسيون زباني بايد دانسته

كه شادروان محمدعلي فروغي در مقدمة آن توضيح داده، هم   همچناناالطبا فرهنگ ناظم  
و سرواژه آورده رو، مؤلف در اين قبيل موارد د از اين. فرهنگ فارسي است و هم قاموس عربي

 elm» علم« است، مانند    مصدر داده و مطابق قواميس عربي معني كردهيتهو است كه به يكي   
؛ و ديگر سرواژة ...معني دانست آن را و يقين نمود  به) از باب سمع(مصدر عربي علمه علماً 

  ... .معني معرفت دقيق   عربي، به  اسمelm »علم« اسم مانند يتفارسي با هو
اي اعم از فارسي، عربي، و قرضي از غيرعربي كه معناي   هر واژه سخن فرهنگ بزرگدر   

و ) فرانسه( ندارند، اسم مصدرند؛ مانند اتوماسيون   مصدر فارسي دارند ولي عالمت مصدري 
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  فرهنگ بزرگطور كلّي در  به. روند كار مي  مصدري به صورت اسم كه در فارسي به) تركي ( چالش
اي مانند  كه واژه  آن در زبان مبدأ؛ چنانيتنوع كاربرد كلمه در فارسي است نه هو ه به توج سخن

نه مصدر و نه حتّي اسم مصدر است، بلكه » تسليم«اي مانند من تسليم هستم،  تسليم در جمله
  . است   صفت است و در فرهنگ سخن هم صفت معرفي شده  نوعي

  

  مراتب اخالقي و اجتماعي زبان

 كرده و متناسب با  توجه  جنبه از زبان   نخستين فرهنگي است كه به اين سخن بزرگفرهنگ  
مراد از مراتب اخالقي و اجتماعي زبان، رعايت .  است  ها، به آنها برچسب زده جايگاه اخالقي واژه

اين .  موقعيت اجتماعي مخاطب است اصول اخالق عمومي در گفتار از سوي گوينده با توجه به
 عالي   فرما بشويد، حضرت  عالي تشريف حضرت مستطاب:  همگي يك معنا داردها جمله

 بنا به امابياوريد، شما بياييد، تو بيا؛  بياوريد، جناب عالي تشريف بياوريد، شما تشريف  تشريف 
 جايگاه اجتماعي مخاطب در موقعيتهاي  رعايت اصول اخالقي از سوي گوينده و با توجه به

 حيثيات زبان،   زبان و اهل زبان كم آشنا به  كه غير اهل نكته اينجاست. آيند ميمتفاوت بر زبان 
تفاوتهاي مراتب اخالقي و اجتماعي را ممكن است، ندانند و درواقع، جاي توضيح اين نكته در 

آميز،   برچسبهايي از نوع احترام سخن  بزرگ فرهنگدر  علت   همين   به. فرهنگ لغات است
  . ها داده شد آميز و غيره به واژه مؤدبانه، توهين

 دستوري و آگاهيهاي مربوط به علوم يتبعد از اينكه واژه انتخاب شد و دربارة تلفّظ و هو  
  . رسد فرا مي» تعريف«شد، نوبت به   گرفته  بالغي و مراتب زباني و حوزة كاربرد تصميم

سهل . سهل و ممتنعاست  كاري . ترين كارهاست لغت يكي از مشكل تعريف در فرهنگ   
شد كه  قبالً گفته . دست دهد زعم خود تعريفي از واژه به تواند به رو كه هركسي مي است از آن

رو هركسي كه اهل زبان است، تعريفي از واژه هم در  ذهن هركس يك كتاب لغت است، از اين
و در عين اختصار بسيار  تعريفي جامع و مانع ةهمه، ممتنع است براي آنكه ارائ با ايناما . ذهن دارد

  .مشكل است، يا شايد در مواردي غيرممكن گردد
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 گروه خاصّي هستند، مانند گياهان و  در مورد بعضي از عناصر واژگاني كه متعلق به  
در عين حال . كار برد جا به  كرد و آن تعريف را همه توان فرمولي براي تعريف درست جانوران، مي

در . بيراهه نكشاند ذاشت، كه استفاده از فرمول در مواردي تعريف را به بايد باب استثنا را هم بازگ
باشد، مانند حاوي، دارا، فاقد و  اي در اختيار داشته  تواند سياهه نگار مي مورد صفات نيز تعريف

 كه تعريف به  است نكتة ديگر در تعريف اين .  صفت معني كند مانند آنها كه بتواند صفت را به
مثالً گياهي كه . در فرهنگها هر دو شكل تعريف وجود دارد.  باشد يا به وجة التزاميوجة اخباري 

  . باشد رويد يا گياهي كه در مناطق كوهستاني روييده  در مناطق كوهستاني مي
اما در فرهنگهاي قديمي .  است از وجة اخباري استفاده شود شده سعي  سخن  در فرهنگ   

 در بسياري موارد، چون مطلب را از نامة دهخدا لغت. است وجه التزامي  اغلب تعاريف به 
در يادداشتهاي شادروان دهخدا نيز . آورد كند، فعل تعريف را التزامي مي فرهنگهاي قديمي نقل مي

كه   است  بيگ كسي اخته«: نويسد مثالً مي. شود مي شده، فعل التزامي زياد ديده  نامه نقل  كه در لغت
  بيش از اين شيوه پيروي كرده  و  ، معين هم كم»دستور او باشد يوانات به كردن ستور و ح اخته 

  . »صور، شاخ و جز آنكه در آن دمند تا آواز برآيد«: نويسد است، مثالً مي
 شد كه  صورت عمل  اين  رسيد، به نظر مي  تعريف دشوار بهةها كه ارائ در مورد بعضي از واژه  

شد هريك  مي خواسته ) نفر بودند  از ده  اد آنان اغلب بيشتعد كه (نگار  از همكاران تعريف
در مورد . آمد دست مي جداگانه تعريفي بنويسند و از مقايسه و تلفيق آنها تعريف موردنظر به

هاي  مراد از واژه. شد هاي جهاني هم از تعريفهاي فرهنگهاي انگليسي و فرانسوي استفاده مي واژه
است و رنگ محلّي و فرهنگي ندارد،  جا يكسان  يق آنها در همههايي است كه مصاد جهاني واژه

  .مانند واژة آسمان، هوا، اتومبيل و تلويزيون
نويسي است و كمتر  اين يكي از دشواريهاي فرهنگ. دور پديد آيد ها نبايد  در تعريف واژه  

 سخن نيز از  گطبعاً فرهن.  باشد دور مانده فرهنگي هست كه در اين خصوص از اشتباه و خطا به 
در تعريف اعداد . دهد باره عمق دشواري را نشان مي اي در اين ذكر نمونه. اين قاعده مستثني نيست

دور وجود دارد؛ مثالً فرهنگي در مقابل  در اغلب فرهنگها، چه شرقي و چه غربي، دور يا شبه
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نويسان درمقابل  رهنگيك يا اغلب ف نوشته ده منهاي » نه«نوشته ده منهاي نه، و در مقابل » يك«
  .  مقصود نيست كه وافي به» نخستين عدد در رشتة عددهاي طبيعي«: اند نوشته» يك«

 در چند اما براي حل اين مشكل به كتابهاي رياضي مراجعه شد، فرهنگ بزرگ سخندر   
  در مراجعه به كتب رياضي قديم،. روز كه در دسترس بود، تعريفي از يك پيدا نشد كتاب رياضي 

كه بشود آن را در فرهنگ آورد و تعريف اعداد   بيروني تعريفي   ابوريحانالتفهيمخوشبختانه در 
خود   كه اگر به  يك تنها عددي است«: است ابوريحان نوشته . ديگر را از دور خارج كند، پيدا شد

  . »آيد دست مي كنند خودش به ضرب كنند يا در خود تقسيم 
دنبال  رادف يا چند مترادف دارند و طبعاً بعد از تعريف، مترادفها به  مت ها يك بسياري از واژه  

يك بايد  اما پرسش اينجاست كه تعريف از دو يا چند مترادف در زير كدام. شود تعريف آورده مي
بانك واژگان،  رسد با مراجعه به  هاي مترادف مي  واژه صورت چون به   در اين نويس بيايد؟ فرهنگ

يك بسامد بيشتري دارد، آن را تعريف خواهد كرد و  د كه از چند مترادف، كدام خواهدكر معلوم
 زباني شمخود به سائقة  نويس نباشد، فرهنگ  اگر بانك واژگان اما. آن ارجاع خواهد داد بقيه را به 

بر كار، كار علمي و مبتني  را مرجوع قرار خواهد داد و اين به و بقيه  عيكي از متردافات را مرجو
  .آمار نخواهد بود و ما در زبان فارسي متأسفانه هنوز در اين مرحله هستيم 

گرفت، بايد آن را در  داد، صورت  بعد از اينكه همة كارهايي را كه دربارة واژه بايد انجام   
سنت ترتيب . نگار نيست  خود گذاشت، اما جاي خاص در اختيار فرهنگصّجاي الفبايي خا

  . كند ميالفبايي آن را معين 
ام كه چرا در دنيايي كه علم  در حين تأليف فرهنگ، بارها اين پرسش را از خود داشته  

نويس  فرهنگ. شود است، ترتيب الفبايي برپاية موازين علمي تنظيم نمي  انگيز كرده  پيشرفت حيرت
مان  عربي و چه در كشورهاي اروپايي و آمريكايي مجبور است ه چه در ايران، چه در كشورهاي

ن تمددانيم در  تا آنجا كه مي. اند رعايت كند ترتيب را كه هزاران سال پيش فنيقيها به حروف داده
اسالمي فقط يك تن سر از چنبر ترتيب فنيقي باز كشيد و فرهنگي نوشت به ترتيبي كه دانش 

 العين هاالصل عرب، خليل بن احمد فراهيدي بود ك كند و آن دانشمند ايراني شناسي حكم مي زبان
، كه »ميم«، تا   است ترين مخرج يقدر زبان عربي عم ، كه »عين« حروف از  را به ترتيب مخارج
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ترين ترتيب در زبان عربي  آيد، قرار داد كه طبيعي ها بيرون مي ترين مخرج است و از لب سطحي
اندازة  م چرا كه به كار بري  ما عجالتاً بايد همان ترتيب فنيقي را بهاما. برپاية دستگاه گفتار است

احمد اين ترتيب طبيعي  بن البتّه بايد يادآور شد كه خليل. بن احمد جرئت و جسارت نداريم خليل
نگار فارسي در زمينة   با اينكه فرهنگ٢.است  نويسان و نحويان قديم هند برگرفته بوده  را از فرهنگ

ر فرهنگهاي فارسي اختالف در كند، در مواردي د ها از سنت كهني استفاده مي ترتيب سرواژه
  . ترتيب هست و آن دربارة كلمات مهموز است

كلمات مهموز را در كجا بايد آورد؟ براي اينكه موضوع روشن شود، جايگاه دو كلمه را در   
اي بعد   ائتالف با فاصلهنامة دهخدا لغتدر . »سؤال«و » ائتالف« : كنيم فارسي بررسي مي فرهنگهاي 

در ايتالف با همين . است  صورت ائتالف آمده و به ايتالف ارجاع شده  به» اب«از و قبل » ِاا«از 
.  است  دستوري ائتالف با همزه نوشته و معني شدهيت آمده و بعد از نشانة هو(itelāf')تلّفظ 

نامه جايي آمده كه  آمده بنابراين، اين كلمات مهموز در لغت» ال«و » س«سؤال نيز در رديف 
  . كند م ميكرسي آن حك

صورت  آورده و در داخل كروشه، صورت عربي آن را به» ايتالف«صورت  معين نيز به  
فرهنگ در . است  آورده » ال«و» س« در رديف نامه لغتسؤال را هم مانند . است  ائتالف داده 

، مؤلفان به كرسي همزه توجه نكرده، جايگاه آن را بعد از الف و قبل از ب قرار  امروز فارسي
. اند ل و قبل از مسبب آورده از ابتدا و مسئول را بعد از مسائاند؛ مثالً ائتالف را بعد از ِا و قبل داده

 است، با اين فرق كه فرهنگ فارسي معين و نامه لغت مانند االطباء فرهنگ ناظمجايگاه همزه در 
 پيروي االطبا ناظم از نفرهنگ سخدر . آورد شكل ِايتالف مي  مثالً ائتالف را با همين شكل و نه به

 است، براي مراجعه فرهنگ فارسي امروزكه در  است؛ چه اوالً توجه نكردن به كرسي، چنان  شده 
اند، در زبان اصالً   آوردهفرهنگ فارسي معيننامه و  ديرياب است و ثانياً شكل ايتالف، كه لغت

  .وجود ندارد
  
  ها نوشت  پي
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