
  فرهنگ و فرهنگ نويسي
  و

  هاي معاصر در ادبيات و علومتأثير فرهنگ
  

دكتر داريوش صبور                    ∗ 

  چكيده 

در اين نوشتار به پيشينة فرهنگ نويسي و آثاري اشارت رفته اسـت كـه بـا روش    

لوم و فنـون، شـرح حـال و آثـار بزرگـان و نـام آوران       الفبايي پيرامون مسايل فرهنگي، ع

المعارف به مفهوم اصطالحي آن ناميده شـده و نـام    ةنوشته شده و به نام فرهنگ يا داير

ها از قرن پنجم هجري قمري تا روزگار معاصر، بـويژه  هاي آنهاي معتبر و ويژگيفرهنگ

  .است  هاي معاصر در ادبيات و علوم نيز آورده شدهتأثير فرهنگ

  

  :هاكليد واژه

  .المعارف، زبان، ادبيات، علوم و فنون ةفرهنگ، داير

  

                                                      
 .گاه رودهناستاد مدعو دانش  ∗
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در معاني گسترده بكـار بـرده   و دارد  پيچيده ينامي آشناست كه مفهوم 1فرهنگ

  .شودمي

فرهنگ را در مردم شناسي، راه و رسـم مـردم    ة،  واژالمعارف بزرگ فارسي ةداير

مفهوم فرهنگ چنـان  . انسان از حيوان دانسته است يك جامعه آورده و آن را ماية امتياز

سودمند بوده كه آن را گسترش داده و در علوم اجتماعي و زيسـتي و ادبيـات نيـز بكـار     

دهـد، مجموعـة آداب،   اند؛ به عبارت ديگر، آنچه فرهنگ اقـوام و ملـل را شـكل مـي    برده

يـا سـاختارهاي    هاست كه بـه وسـيلة آمـوزش   رسوم مشترك ميان مردم آن و هاانديشه

 و هـا، كشـفيات  هـا، لبـاس  اجتماعي، ديني، سياسي، اقتصادي، بويژه زبان، افزارها، سالح

  .2كنندشود و همگان از آن پيروي ميآوري، از نسلي به نسل ديگر منتقل ميفن

ادب نفس، تربيت، دانش، معرفت، مجموعة آداب و رسوم، علـوم و   :فرهنگ معين

ل لغات يك يا چند زبان و شـرح آن اسـت در معنـي و مفهـوم     كه شامرا معارف و كتابي 

  .3فرهنگ آورده است

اي پيچيـده و گسـترده از آداب و رسـوم، انديشـه،     به تعبيري ديگر فرهنگ پديده

گيـرد و بـه   هنر، علوم و شيوة زندگي اقوام و مللي است كه با گذشـت زمـان شـكل مـي    

هـا را در  هايي كـه مجموعـه آگـاهي   ابچنين است كه به كت. يابدهاي آينده راه مينسل

بـراي  . نـد از به همين اعتبار فرهنگ گفته شدههاي گوناگون فرهنگي در بر دارد نيزمينه

ها را بـه همـان زبـان يـا     هاي يك زبان و معني آنمثال در زبان و ادبيات، كتابي كه واژه

الفبايي نقـل كـرده يـا بـه     زبان ديگر، يا نام و زندگي نامة بزرگان و آثار آنان را به ترتيب 

ــاواژه ــوم، سياســت، اقتصــاد  ةي در گســتريه ــر، عل ــه باشــد فرهنــگ  …هن ــپرداخت ا ي

  .4شودنامه گفته ميالمعارف و يا دانشةايرد

دهد كه در مغرب زمين به هاي دور نشان مينگاهي به گذشته :فرهنگ نويسي

اين باور بـود   بر 5راطبق. اندهاي تك موضوعي يا چند موضوعي توجه داشتهنگارش كتاب

گيـري از آن بسـنده   كه پهنة دانش بشري چنان گسترده  است كه عمر انسان براي بهره

آن نوشـته   اي مشتمل بر مسـايل مهـم  نامهنيست و ناگزير در هر رشته و فني بايد دانش

  .6شود تا جويندگان را مفيد افتد

بعد با هجوم اقوام بيگانة در ايران با گشوده شدن مرزها از سوي اعراب و در قرون 

دادهاي تـازة  ديگر چون غزان و مغول و تيموريان و برخورد شيوه زندگي مردم آنان و رخ

  در ـ هاي علمـي و ادبـي آغـاز شـد و نيازهـاي پژوهنـدگان        فرهنگي و اجتماعي، كوشش

هاي يك موضوعي و چند موضوعي به صـورت  به كتاب ـ هاي ويژة دانش روزگارانزمينه
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نويسندگان كارآگاه بـه نگـارش ايـن     گرفت و ينامه بيشالمعارف و دانشةيا داير فرهنگ

  .گشاي پژوهندگان باشدتا در اين راستا بتواند راه ،گونه آثار دست زدند

دهد كه از قرون نخسـتين اسـالمي بـه    بررسي در زمينة فرهنگ نويسي نشان مي

  آغـاز شـده،    سـت ا وزي را داشـته كه كاربرد فرهنگ به مفهوم امرهاييبعد، نگارش كتاب

  :ها داده شده باشد از جملهنامه به آنو دانش المعارفةآن كه نام فرهنگ يا دايربي

دربـارة   )پارسـيك (اي است بـه زبـان پهلـوي ساسـاني     نامه گونهدانش :دينكرت

  ).قرن سوم هجري قمري. (رسوم و روايات و تاريخ ادبيات دين زردشتي

ها نامهترين دانشبه زبان عربي، كه از كهن 7به دينوريتين قباز ا :عيون االخبار

  .رودبه آن زبان به شمار مي

در تعبير و تعريف علوم و ذكر فروع هنر علم كه  8از ابونصر فارابي :احصاء العلوم

  .اي است از علوم و معارف آن روزگارالمعارف گونهةداير

يعي، االهـي، اقسـام   رياضي، طب در زمينة معارف، علوم :هاي اخوان الصفارساله

المعـارف را تشـكيل   ةدايراي گونهها رساله كه مجموعة آن 54ي در لممنطق و حكمت ع

  .دهدمي

  .المعارف طبي استةكه داير 9از علي بن عباس مجوسي :اعة الطبيةنكامل الص

شناسـي و انـواع خطـوطي كـه پـيش از      در زمينه كتاب 10از ابن نديم :الفهرست

ايران رواج داشته، و برخي اديان و فرق ماننـد زردشـتي، مزدكـي، مـانوي كـه       اسالم در

  .مانند و دقيق و شايسته اعتماد به دست داده استهايي بيآگاهي

، در فقـه و كـالم و نحـو، كتابـت،     11از محمدبن احمد خـوارزمي  :مفاتيح العلوم

ي وزير نـوح بـن   اه برنجوم، طب، كيميا، اخبار، فلسفه، منطق، رياضيات، شعر، عروض، ك

  .منصور ساماني نوشته شد

، كتابي است ارزشمند و معتبـر و مختصـر در شـرح    12طوسي خاز شي :الفهرست

  .رودها در نوع خود به شمار ميحال رجال شيعه و آثار آنان كه از نخستين كتاب

الدولـه  ءآن را به زبـان عربـي، بـه خواسـت عال     13سيناكه ابن :نامة عالييدانش

، در منطق و مابعدالطبيعه و طبيعيات، رياضيات، )اوايل قرن پنجم هجري قمري(يه كاكو

  .هيأت و موسيقي نوشت

  .در نجوم 14از شهرام بن ابن ابوالخير :هت نامة عاليينز
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ــاهي ــره خوارزمش ــاني :ذخي ــماعيل جرج ــتين   15از اس ــاهر نخس ــه ظ ــه ب ك

  .شته شده استبه زبان فارسي نو 504المعارف پزشكي است كه در سال ةداير

  .16از ابي بكربن خير البلوي :ج العلومذاُنمو

  .، كه در آن از شصت علم بحث شده است17از امام فخر رازي :جامع  العلوم

هاي كه در قرن ششم هجري قمري، در زمينه :جومواقيت العلوم و دراري الّني

  .گوناگون علوم و فنون نوشته شده است

، در معرفي شهرها و روستاهاي بالد اسـالمي و  18از ياقوت حموي :معجم البلدان

  .هان منسوب به آنانام آور

از ياقوت حموي، در زمينة معرفي نحويـان، لغويـان، قـرّاء، علمـاي      :معجم االدبا

  .انداخبار و انساب و نويسندگاني كه در ادب تصنيفي داشته

  .، در حكمت19از خواجه نصيرالدين طوسي :الحكمةاقسام 

، در زمينـة منطـق، مابعدالطّبيعـه،    20الـدين محمـود شـيرازي   از قطب :الّتاج ةدر

  .طبيعيات، رياضيات، كالم، تصوف و اخالق

اي المعـارف گونـه  ة، دايـر 21الدين الحراقياز نجم :زونحالم ةجامع العلوم و سلو

هـا و  هايي دربارة زمين و آسمان، ستارگان، خسوف و كسوف، گرهاست مشتمل بر آگاهي

  .هامانند آن و و جزاير و درياهادرختان 

دربـارة   22از احمـدبن عبـدالوهاب نـويري كنـدي     :االدب في فنون االدب يةنها

مسايل مربوط به آسمان و زمين و انسان و آنچـه مربـوط بـه اوسـت، از جانورشناسـي و      

  .تاريخ و گياهان

  .، در جغرافيا و علوم طبيعي23از عبداهللا مستوفي :القلوب هةزن

 24د آملـي وين محمـدبن محمـ  از شمس الد :الفنون في عرايس الفنوننفايس 

  .روداي به معني دقيق كلمه به شمار مينامهكه دانش

  .25حميري ابن سعيداز  :العلومشمس

، در شرح بخشي از اصـطالحات متـداولي   26از ميرسيد شريف جرجاني :تعريفات

ن، صرف و نحو، علوم بالغـت كـه   در علوم اسالمي مانند فقه، كالم، حديث، حكمت، عرفا

  .به گونة الفبايي تنظيم شده است

، در ده فصـل  27ياث الدين علي بن علي اميـران الحسـيني  غاز  :نامة جهاندانش

  .پيرامون طبيعيات كه به روش حكماي مشّائي نوشته شده است
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، در 28از شهاب الـدين ابوالعبـاس قلقشـندي    :صبح االعشي في قوانين األنشاء

 فـة االدب في معـر  يةنهاجلد، در فنون تاريخ، ادب و توصيف شهرها وكشورها، و  دهچهار

  .انساب العرب

اي اسـت از علـوم   نامـه گونـه  ، كـه دانـش  29وانيداز جالل الدين  :ج العلومذاُنمو

هـايي از ايـن دسـت    نيز كتاب. ش 1327از آغاز قرن دهم هجري تا . دوران نويسندة آن

هاي علوم عقلي و نقلي، طب، نغز، معما، نجـوم، كاغـذ، تـاريخ،    هكه نام برده شده در زمين

هاي فارسي و تركي، صنايع، تفسـير، اخبـار، احاديـث، اصـطالحات     في كتابحكمت، معرّ

هـا سـخن را دراز دامـن و    علوم، ترجمة احوال نويسندگان نيز نوشته شـد آوردن نـام آن  

  .30مالل آور خواهد كرد

  هـاي تـاريخ   نويسي واژگـان نيـز بـه دوردسـت     پيشينة فرهنگ :فرهنگ واژگان

، اسـدي  فـرس لغت نامة نخستين فرهنگ فارسي كه از دير زمان بر جاي مانده . رسدمي

سراي قرن پنجم هجـري قمـري   از اسدي طوسي شاعر حماسه فرهنگ اسديمشهور به 

  اســت كــه بــا تصــرفاتي كــه در آن شــده، آنچــه را مربــوط بــه اســدي اســت در آن بــاز 

  .ان شناختتونمي

يش از پـيش بـه فرهنـگ نويسـي     بـ هاي نخستين قـرن هشـتم ايرانيـان    در سال

  گرائيدند و در دوران حكومـت پادشـاهان گوركـاني هنـد، فراوانـي آثـار فارسـي و نفـوذ         

گير اين زبان، نويسندگان ايراني تبـار و فارسـي زبـان آن ديـار را نيـز بـه نگـارش        چشم

  دگان ايرانـي نيـز بـه سـهم خـود برشـمار ايـن        هاي واژگان برگماشـت و نويسـن  فرهنگ

  :ها افزودند و تا پايان قرن سيزدهم هجري قمري آثار زير را به دست دادندفرهنگ

  .ق. قرن هشتم هـ

، مشهور به فخـر خـواص نخسـتين    31نوشتة مبارك شاه غزنوي :فرهنگ خواص

  .ق، در هند نوشته شد.فرهنگي كه در اوايل قرن هشتم هـ

دشاه نخجواني، ملقـب بـه فخـر منشـي، در     ين محمز شمس الدا :صحاح الفرس

  .ق. هـ 728

دبن داودبن محمود، در اواخر به كوشش محم :رالفصايل في منافع االفاضلبح

  .ق.قرن هشتم هـ
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  .ق. قرن نهم هـ

  .ق.هـ 822در . د علويدخان بدر محماز قاضي محم :دارالفضالء

  .ق.هـ 873در . محمود به كوشش محمدبن داودبن :مفتاح الفضالء

كه آن را در اواخر قرن نهـم   ،در واليت بهار هند. از ابراهيم بن فاروقي :شرفنامه

  .به نام مرشد خود شرف الدين احمد مشيري تدوين كرد. ق.هـ

  .ق. قرن دهم هـ

  .ق.هـ 916در . از محمودبن شيخ ضياء، در هند :السعاده فةحت

  .ق.يل قرن دهم هـدر اوا. از محمد الد :مؤيد الفضالء

در قـرن  . از ميرزاابراهيم بن ميرزاشاه حسـين اصـفهاني   :فرهنگ ميرزا ابراهيم

  .ق.دهم هـ

  .ق.هـ 933در . از حسين وفايي :فرهنگ وفايي

 ةبـد كه خالصة آن بـه نـام ز  . د الداز محم :ايعصنفرهنگ شيرخاني و فوايد ال

  .منتشر شده. ق.هـ 955الفوايد در 

  .ق.هـ 991در . والخير سعد انصارياز اب :فتح الكتاب

  .ق.هـ 994به كوشش ابوالفضل وزير جالل الدين اكبر شاه، در  :غاتّلال مجمع

  .ق.در اواخر قرن دهم هـ. رنوشته عبدالرحمان احمد سو :غاتّلكشف ال

  .ق. قرن يازدهم هـ

-1001از . ه داد فيضي، فرزند اسدالعلما علي شـير سـرهندي  لّلاز ا :گلزار افاضل

  .ق.هـ 1005

ص به سـروري  متخّل. د قاسماز محم فرهنگ سروريمشهور به  :مجمع الفرس

ق.هـ 1008در . د جهانگيريكاشاني، فرزند حاج محم.  

ين حسـن  ين حسـين بـن فخـر الـد    به كوشش جمال الـد  :فرهنگ جهانگيري

 ،ربا تجديد نظر به نام جهانگي. ق.هـ 1332كه در . ق.هـ 1007-1005انجوي شيرازي از 

  .معتبر استبسيار و باب  24اين فرهنگ در . فرزند اكبر شاه شد

ب به خانه زادخان فيـروز جنـگ، در   ، ملّقالّلهبه اهتمام امان  :چهار عنصر دانش

  .32زمان سلطنت جهانگيرخان
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  .ق.هـ 1039در . از علي بن شيخ عبدالحق دهلوي :جمع الجوامع

  .33كبير گجراتي طيف بن عبداهللانوشته عبدالّل :لطايف اللغات

كـه  . ق.هــ  1062در . ص به برهانمتخّل. دبن خلف تبريزياز محم :برهان قاطع
دعباس با نسخ خطي مقابله و تصحيح و منتشـر شـده و بـا    محم به اهتمام. ش 1336در 

  .اي كه شادروان دكتر معين به آن افزود به پنج جلد رسيدتعليقات و حواشي دانشمندانه

 1064در . شـيد عبـدالغفور حسـين مـدني    وشـش عبدالرّ به ك :فرهنگ رشيدي

  .ق.هـ

  .ق. قرن دوازدهم هـ

در اوايـل  . ص بـه آرزو ين علي خان اكبر آبـادي مـتخّل  از سراج الد :غاتالّل اجسر

  .ق.قرن دوازدهم هـ

ين فرزند قاضي شمس الد. به كوشش محمودبن شيخ عبدالواحد :غاتمحمود الّل

  .ق.هـ 1150در . ساكن بريلي

  .ق.هـ 1152ص به بهار در از نيك چند، متخّل :ار عجمبه

  .ق. قرن سيزدهم هـ

ص بـه  د، معروف به محمد يوسـف، مـتخّل  از شيخ نورالدين محم :غهقسطاس الّل

  .ق.هـ 1214در . حكيم

  .ق.هـ 1220در . از رحيم الدين بن كريم الدين :شمس اللّغات

  .به بعد 1239هاي در سال. نوشتة قبول محمد :لزمقهفت 

  .ق.هـ 1342از محمد غياث الدين جالل الدين رامپوري در  :غياث اللّغات

سرت، ابن محمد علي بـن  حبه كوشش شيخ احمد، متخّلص به  :تسهيل اللغات

  .ق.هـ 1259در . عبدالقانع

  .در تبريز. ق.هـ 1260در . از محمد كريم تبريزي :برهان جامع

ب به افضـل الشـعرا عشـيربن    به راقم و ملّق صاز محمد حسين، متخّل :بحر عجم

  .ق.هـ 1268در . سخن خان

  .اشيب للـهمعروف به . 34از رضاقلي خان هدايت :انجم آراي ناصري
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به نام ميرمحبـوب علـي   . ص به غنينوشتة عبدالغني خان، متخّل :ارمغان آصفي

  .ق.هـ 1290كن در د، پادشاه )صف ششمآ(شاه 

تر شهشتم تا قرن سيزدهم هجري قمري، گويي بي شود از قرنچنان كه ديده مي

زيسـتند، بـه مصـداق شـعر     زبان هند كه در آن ديـار مـي  تبار و فارسينويسندگان ايراني

و بيشـتر آنـان   » رفت شكر شكن شدنداز اين قند پارسي كه به بنگاله مي«معروف حافظ 

  .هاي فارسي دست زدندبه نگارش و فراهم آوردن فرهنگ

، در اواخر عهد ناصري و وراننامة دانشف نويسي در ايران با نگارش المعارة داير

هاي شـمس  مندان با نامآغاز شد و چهار تن از دانش.) ق.هـ 1296( پايان قرن سيزدهم 

، حاج ميرزا ابوالفضل ساوجي، ميـرزا حسـين طالقـاني و    35الرّب  العلما محمد مهدي عبد

، به دستور علـي  37د قزوينيمه محمر شادروان عالّعبدالوهاب فرزند عبدالعلي گلزوري، پد

، در وراننامـة دانـش  المعارفي بـا نـام    ةمأمور نگارش داير) اعتضاد السلطنه(قلي ميرزا 

مندان، مشايخ، حكما، پزشكان و نويسندگان شدند كه در بحران انقالب بيان احوال دانش

پـس از  . ناتمام مانـد ) ش(رف ح، پس از انتشار هفت جلد، در .)ق.هـ 1324(مشروطيت 

المعـارف  ة دايـر و . ق.هــ  1318در  المعارف خليلية دايرتوان از مي وراننامة دانش

  .نام برد. ق.هـ 1351در  ميرزا عبدالحسين خان سپهر

، آشـنايي بـا شـيوة ديـد فرهنـگ      )معاصر(كوتاه سخن اين كه در قرن چهاردهم 

ن را برآن داشت كـه بـا اسـتفاده از آثـار     نامه نويسي، اهل قلم و دانشمندانويسي و دانش

هاي كامل تر و سـودمندتر  نگارش فرهنگ نامه راههاي تازة پژوهش در گذشتگان و روش

  .معاصر است دورةهاي به كار گرفته شده در هاي زير برآمد كوششكتاب. گام بردارند

خـان  اثر ميرزا علي اكبـر   فرنودسار،معروف به  ):االطباءناظم(فرهنگ نفيسي 

واژة فارسي و عربـي و تركـي كـه     158431در پنج جلد، شامل ) ناظم االطباء( 38نفيسي

هاي برهان جـامع، برهـان قـاطع، فرهنـگ سـروري و      نويسنده در نگارش آن به فرهنگ

  .39انجمن آراي ناصري نظر داشته و فرهنگ سودمندي پديد آورده است

س در شش جلد، درمعروف به ، م40دعلي تبريزي خيابانياز محم :ريحانه االدب

تن از كشورهاي اسالمي كه نگـارش آن   4600اي است در شرح حال المعارف گونهة داير

فرهنـگ  . ادامـه داشـت  . ش 1333آن ة ش آغاز شد و تا پايان عمر نويسـند  1324در 
در واژگان فارسي  فرهنگ نوبهار، فرهنگ نگارستانفارسي و  مرادفاتدر بهارستان 

  .41نيز از اوست
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الم محي الـدين، ميـر منشـي    غدپادشاه متخّلص به شاد، فرزند از محم :آنندراج

هاي فارسي و عربي و تركي، آميخته يت ريحي نگر، شامل واژهمهاراجة آنندراج، راجة وال

  .ق.هـ 1306به شواهد شعر و نثر، در 

  .ق.هـ 1342الهور، . از وجاهت حسين عندليب شاداني رامپوري :نقش بديع

ده جلد تا حرف جيم كه ناتمـام  ف، در ه42از نواب عزيز جنگ بهادر :غاتالّلآصف 

  .ماند

. نوشتة سيد محمد داعي االسالم، در پنج جلد، به نام نظـام ركـن   :فرهنگ نظام

  .حيدرآباد دكندر . ق.هـ 1358-1346از سال 

ة مند شادروان عالّمه علي اكبر دهخـدا، دايـر  اثر بزرگ و ارزش :نامة دهخدالغت

المعارف بزرگي است برآمد كوشش چهل و پنج سالة دهخدا و سي ميليون برگـه نوشـته   

هـاي تـاريخ، جغرافيـا،    هاي خطي و چاپي عربي و فارسي و نـام رشـته  او از كتاب) فيش(

  ...پزشكي، رياضي، هيأت، نجوم، كالم و حكمت،

بـه  . ش منتشـر شـد   1325-1324بـرگ در   26575نامه در نخستين چاپ لغت

ارش دهخدا پس از او شادروان دكتر محمد معين و هم كاران وي در كمـال هـر چـه    سف

  .هاي كامل تري از آن به دست دادندبيشتر لغت نامه كوشيدند و چاپ

نشان دادن تلفظ درست واژگان، آوردن شواهد بسيار شعر و نثـر بـراي واژگـان و    

  .نامه استلغت مزاياي زهاي گسترده، اها به همراه آگاهيمقام دستوري آن

از او در دو جلد، . ش 1332از حسن عميد كه پس از فرهنگ نو  :فرهنگ عميد

  .ش منتشر شد 1337با تصاوير در 

هاي بزرگـان و  شامل تعدادي از نام. از عبدالرّسول خيام پور :فرهنگ سخنوران

  .ش 1340ها، در اي از آنگزارش خالصه

ين اج سـيدجوادي، بهاءالـد  زيـر نظـر حسـن صـدر حـ      :المعارف تشـيع ة داير

  .ش 1375-1336اني، در پنج جلد، از فخرمشاهي، كامران 

المعـارف  ة زير نظر كاظم بجنـوردي، مركـز دايـر    :المعارف بزرگ اسالمية داير

  .ش 1386-1370بزرگ اسالمي، چهارده جلد، از 

هاي با ويژگي. كارانبه كوشش شادروان دكتر محمد معين و هم :فرهنگ معين

گان، يك بخش تركيبـات خـارجي، دو   ژسه بخش وا(ر ر سودمند، در شش جلد مصوبسيا

  .فراهم آمده است. ش1345-1342هاي ، ميان سال)بخش اعالم
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كاران در زير نظر دكتر غالمحسين مصاحب و هم :المعارف بزرگ فارسية داير

گونـاگون،   يي بسيار نوين و سودمند همراه بـا تصـاوير  سه جلد، كه با دقت كامل و شيوه

  .چاپ و منتشر شده است. ش 1374-1345هاي ميان سال

كـاران در دو جلـد،   مصور، از غالمحسين صـدري و هـم   :فرهنگ فارسي امروز

ش و يـك جلـد اعـالم از همـين نويسـنده بـا        1383و يك جلد جداگانه در . ش 1373

  .ش 1383مدخل، با آوا نگار در  14000

مـال حـاج سـيدجوادي،    مدرضـا نصـيري، ك  زيـر نظـر مح   ):اعالم( اثر آفرينان

ش زاده  1300ي، شامل نام و زندگي نامه و آثـار بزرگـاني كـه پـيش از     عبدالحسين نواي

  .ش 1380-1372اند، از شده

گ نويسـي انتشـارات سـخن، زيـر     نبه كوشش بخش فره :فرهنگ بزرگ سخن

راسـتا،   ش و در آن 1381نظر دكتر حسن انوري عضو فرهنگستان زبان در هشت جلـد،  

يبـي،  جآمـوز،  يـك جلـدي، كودكـان، دانـش    و هاي دو جلدي ش فرهنگ 1386تا سال 

درست نويسي نيز از سوي انتشارات سخن منتشر و در دسترس پژوهندگان قـرار گرفتـه   

  .است

  :ش منتشر خواهد شد 1386هايي كه تا پايان فرهنگ

هنـگ  زير نظر دكتر حسن انوري، سرپرست بخـش فر  :فرهنگ مشاهير جهان

  .نويسي انتشارات سخن، مصور، در سه جلد

-به كوشش نويسندة اين گفتار و هـم  :فرهنگ شاعران و نويسندگان معاصر

شـاعران و نويسـندگان و مترجمـان،     ةتن برگزيد 1475كاران، شامل زندگي نامه و آثار 

زيســته و  1385-1285هــاي گــذاران فرهنــگ كــه در ســالروزنامــه نگــاران و خــدمت

  .ندادرگذشته

  :ات و علومهاي معاصر در ادبيالمعارفة ها و دايرتأثير فرهنگ

نوشته شده، هـر يـك    ابتدايييي ديرين و هاي گذشته كه با شيوههرچند فرهنگ

ارزش و مزاياي ويژه خود را دارد، ولي چون با سپري شدن زمان و پيشرفت درنگ ناپذير 

تر علمي و ادبي بيش از پيش احسـاس  فتر و ژرهاي گستردهعلوم و فنون، نياز به آگاهي

  هـا جوينـدگان را چنـدان كارآمـد و راه گشـا نتوانـد بـود و        شـود؛ ديگـر آن فرهنـگ   مي



 
        ����  163 نگ نويسيهفر فرهنگ و

  

  

 ،هـا ولـي بـا روش نـوين فـراهم شـده اسـت       هاي معاصر كه ناگزير با توجه به آنفرهنگ

  .تري براي پژوهشگران خواهد بودمراجع با ارزش

ـ  هـاي  براي روشن شدن تأثير فرهنگ ات و علـوم اشـاره بـه چنـد     معاصـر در ادبي

  :ها بسنده استويژگي برخي از آن

مـه دهخـدا، بـا كـار گروهـي      ؛ بـه ويـژه پـس از شـادروان عالّ    ت نامة دهخدالغ

 ترتر، با شواهد بسيار شعر و نثر براي هر مدخل كاملتر و دقيقكارشناسان بسي گسترده

  .دست داده است شده و اثري بزرگ و سودمند براي پژوهندگان به

هـاي  و بسيار ارزشمند پيرامـون پيشـينة زبـان   مشروح با مقدمة  :فرهنگ معين

هاي ايراني، به ويژه فارسـي  ، منابع و عناصر و اهميت زبان)باستاني، ميانه، كنوني(ايراني 

پايـه روش علمـي و اصـول     كنوني فراهم آمده، نخستين فرهنگ جـامعي اسـت كـه بـر    

، وبسـتر واتينگـاس انگليسـي،    المنجداي پيشرفته و تلفيقي از سي در كشورهيفرهنگ نو

هاي گذشـته، همـراه بـا    با نظر به فرهنگ ميلر روسي، الروس فرانسوي، بروكهاس آلماني

فراهم آمده و بخش اعالم آن زيـر نظـر شـادروان    . ش 1345-1342هاي تصاوير از سال

هـا  ظ درست واژگـان و نـام  نشان دادن تلف. دكتر سيدجعفر شهيدي سامان پذيرفته است

هـا، از  مثـال بـراي آن  ابا آوانگار، ريشه و مقام دستوري واژگان، وجود متناسب شـواهد و  

  .مزاياي ديگر اين فرهنگ است

المعارف كامل و علمي بـه معنـي   ة نخستين داير :المعارف بزرگ اسالمية داير

سي جديد و معتبـر، و  المعارف نوية نوين داير با روشحقيقي آن است كه در قرن معاصر 

هـاي  ريزي شده و كارشناسان بسياري در نگارش مدخلالمعارف كلمبيا طرحة برپايه داير

هـا نيـز از   هم چنين شرح گسترده، مـدخل  ،هاهشقتصوير و ن داشتن. اندآن دست داشته

  .مزاياي ديگر اين فرهنگ است

اسان و صـاحب  كارشن ةبه وسيل هانگارش شرح مدخلها، وسعت عناوين و مدخل

نظران كارآمد در هر رشته از علوم و فنون بـا اسـتفاده از منـابع موجـود شـرقي وغربـي       

ترين شرح مفيد و ممكن بـراي هـر مـدخل، و ديگـر     ، پرحجم)كتاب، نشريه، ميكروفيلم(

ترين مراجع براي پژوهندگان معاصـر  المعارف را سودمندترين و غنية ها، اين دايرويژگي

  .ساخته است

. هاي گستردة واژگان اسـت از بزرگترين و آخرين فرهنگ :نگ بزرگ سخنفره

  در نظر داشتن شيوة جديد فرهنگ نويسي

 )زبان قديم و جديد(هاي قديم و جديد استفاده از فرهنگ - 
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هـاي علمـي و   مراجعه به سـازمان (استخراج معني برخي از واژگان با كار ميداني  - 

 )خصوصي و تماس با مردم
 .ژگان با معني مترادف و شرح آن با بياني روشن و گوياتعريف نكردن وا - 
 .هاپرهيز از واژگان كهنه و به كاربردن زبان استوار و روشن روز در تعريف واژه - 
 .تعريف واژگان علمي به وسيلة كارشناسان آن رشته - 
 .تعيين حدود واژگان از نظر دستوري و علوم بالغي - 
 .قديمي و منسوخهاي و رايج به مدخل معمولهاي دادن نام - 
 .رها با آوانگانشان دادن تلفظّ درست مدخل - 

  .توان دانسترا از مزاياي اين فرهنگ مي

هـاي ايـن   گـزينش مـدخل   :سـخن  فرهنگ شاعران و نويسندگان معاصـر 

فرهنگ كه بزودي منتشر خواهد شد، بـدون توجـه بـه باورهـاي سياسـي و اجتمـاعي و       

  :چند ويژگي زير انجام شده استبودن يك يا  پايه دارا مذهبي آنان و بر

ت ارزشـمند ادبـي،   اليـا مقـا   انسـاني كساني كه يك يا چند اثر مستقل در زمينه علوم  -

  .اندهاي اصيل داشتهيا ترجمه... تاريخي، فلسفي، اجتماعي

گيـر  هـاي مـؤثر و چشـم   كوشندگاني كه در راه بهبود هرچه بيشتر فرهنگ ايـران گـام   -

 .اندبرداشته
  .ذاران نام دار نهادهاي فرهنگيبنيان گ -

  .هاي قمري به تاريخ شمسيتبديل تاريخ -

هاي آن با آوانگـار نشـان   ظ درست مدخلتلّفنيز هست،  مصوردر اين فرهنگ كه 

گويي و پسند شخصـي، در  نامه و آثار برگزيدگان دور از هرگونه گزافهزندگياز داده شده، 

ثيرگذاري در فرهنـگ جامعـه سـخن رفتـه و از     خور اهميت و شهرت و پايگاه دانش و تأ

آوردن هرگونه داوري بزرگان پيرامون يكديگر پرهيز نشده تا ارزش هـر يـك چنـان كـه     

  .بايد شناخته شود

  هــا و المعــارفة هــاي برخـي از دايــر رود بــا آنچـه از مزايــا و ويژگــي گمـان نمــي 

گير اين ، تأثير چشمشدگفته  هاي بزرگ و معتبري كه در اين روزگار فراهم آمدهفرهنگ

  .گشا، بر اهل ادب و پژوهندگان علوم و فنون معاصر پوشيده مانده باشدگونه آثار راه
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